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E D I T O R I A L

“Mas a nossa cidade está nos 
céus, de onde também espe-
ramos o Salvador, o Senhor 
Jesus Cristo.” (Fp 3.20) 

Como cristãos, o quão 
r e l e v a n t e  t e m o s 
sido para a socieda-
de? Uma vez ouvi a 

expressão “Não estamos no 
mundo a passeio” e concordo 
plenamente. Estamos aqui na 
Terra de passagem, não somos 
daqui. Viemos ao mundo com 
uma missão: apresentar o Rei-
no de Deus a quem não conhe-
ce. E podemos fazer isso em 
vários lugares, de várias formas 
e com inúmeras estratégias. 

Vocação não é privilégio de 
pastores, missionários, educa-
dores religiosos ou ministros 
de música. Como já disse C. 
H. Spurgeon, “Todo cristão 

ou é um missionário ou é um 
impostor”. Todo cristão tem 
responsabilidade na propa-
gação do Evangelho, como 
diz o texto de Marcos 16.15: 
“E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o Evangelho a 
toda criatura”. A ordem é para 
todos os salvos!

Mas Deus tem Sua forma de 
agir através da personalidade, 
dom e talento de cada pessoa. 
Cada um dos discípulos, por 
exemplo, tinha uma maneira 
de pensar, agir, um tempera-
mento...Lembram-se de Pe-
dro? E Tomé? Deus quer usar a 
sua vida como você é e com os 
recursos que tem. Afinal, você 
acha mesmo que sua escolha 
de profissão é uma decisão 
aleatória? Há um propósito 
nisso. Se você tem aptidão 
para exercer determinadas 

funções e trabalhar em uma 
área específica é um ótimo 
começo para ser missionário 
(a) nesta vaga de emprego em 
que você hoje está ou na sala 
de aula do seu curso. 

Tem algo que Deus tem mi-
nistrado a mim há um tempo: 
não despreze os processos! 
A vida é feita de ciclos, fa-
ses. Para chegar no lugar “X”, 
mesmo que você não queira 
ou questione a necessidade, 
é necessário passar pelo lugar 
“Y”. Talvez, esse lugar será um 
deserto que terá que viver, uma 
renúncia que precisará fazer, 
alguém do qual você precisará 
se afastar ou, de fato, um lugar 
em que será preciso permane-
cer. Deus tem planos para as 
nossas vidas e em tudo há um 
propósito. Não sei qual é o mo-
mento que você está vivendo, 

mas saiba: Deus está com você 
em todo o tempo! A certeza 
da soberania e presença Dele 
bastam em nossas vidas. 

Diante disso, como temos 
respondido aos processos que 
Deus tem nos permitido pas-
sar e viver? Temos sido peças 
fundamentais no Reino? Deus 
pode contar conosco? Desafio 
a você neste tempo a enten-
der como a sua vida pode ser 
útil no Reino em meio a sua 
rotina, suas tarefas diárias, 
os lugares em que frequenta, 
etc. Deixe Deus cuidar de 
você e caminhar contigo a 
cada passo. Fazer parte do que 
Deus está fazendo no mundo 
é privilégio! 

Com carinho,

Paloma Furtado, jornalista, 
editora de O Jornal Batista
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bilhete de sorocaba
JULIO OLIVEIRA SANCHES

Para ser eficaz, o per-
dão exige ou pressu-
põe arrependimento 
do ofensor, reconhe-

cimento do erro cometido e a 
busca do perdão ao ofendido. 
Não é fácil perdoar. Confiar 
no sincero arrependimento 
do ofensor, mais difícil ain-
da. Há no mundo evangéli-
co moderno a errônea ideia 
de se liberar perdão para o 
suposto ofensor. A pessoa 
ofendida, mesmo sem o reco-
nhecimento do ofensor, libera 
perdão, quer o ofensor aceite 
ou não. Errado tal proceder. 
É uma fuga para não encarar 
a realidade do confronto. Em 
muitos casos, o ofendido é o 
próprio ofensor que persiste 
em não reconhecer seu erro. 
Perdão é confronto entre duas 
pessoas que levam a sério o 
viver cristão. Restaura-se o 
relacionamento e a paz dese-
jada passa a reinar. 

Ao ser crucificado, Jesus 
antecipa perdão aos Seus al-
gozes ao repetir: “Pai perdoa-
-lhes, porque não sabem o 
que fazem” (Lc 23.34). Aque-
les soldados cumpriam ordens 
de seus superiores. Mesmo 
que discordassem da crucifi-
cação ou do método usado 

Marinaldo Lima, pastor, colaborador de OJB
 
Atenção, respeitável público, 
Venham todos participar!
É simplesmente maravilhoso
E este espetáculo não pode parar! 
 
O espetáculo do amor é uma festa para todas as idades; 
Dos mais novos aos mais velhos, todos podem ajudar! 
Quando o amor entra em cena damos cambalhotas de alegria.
Nosso riso é intenso nesta gostosa sensação de bem-estar. 

O amor produz mágicas que até o mágico duvida, 
E tira de sua cartola gestos de altruísmo e superação. 
O amor emociona, comove e surpreende até os céticos; 
Acolhendo os aflitos e sempre estendendo a mão. 

Em trapézios, pelos ares, o amor é um espetáculo; 
Dá um salto triplo mortal para salvar a vida de alguém.
Pula na lona com firmeza e sorrindo para a plateia,
Disposto a ajudar a outro seja aqui ou mais além. 

Só mesmo o amor permite grandes malabarismos 
Para ajudar a milhares, multiplicando o pão.
Não mede sacrifícios para dar conta do recado,
Agindo com misericórdia, no sotaque do coração. 

O amor, como um palhaço, faz a todos gargalhar, 
Mas também leva a sério as suas nobres missões.
Pode trazer a paz para este mundo em conflitos, 
Irmanando os vários povos, unindo as diversas nações. 

É benigno, paciente e jamais se ensoberbece;
“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”
Nunca falha; é permanente, eficaz, confortador. 
Quando tudo está perdido, o amor é a resposta!

E acima de qualquer amor, está o Amor de Deus, 
Que enviou Seu filho amado, o nosso Senhor Jesus. 
Deu a vida pra salvar-nos, morrendo no Calvário; 
Ressuscitou gloriosamente e nos trouxe para a luz. 

Atenção, respeitável público: 
Este espetáculo devemos sempre apresentar! 
Cada um pode ajudar, cativando a seu irmão;
E com muita alegria, todos vão participar!  

pelas autoridades superiores, 
não podiam ou não deveriam 
questionar. Jesus sabia que 
muitos daqueles ignorantes 
executores seriam  alcançados 
no futuro pela mensagem da 
cruz. Em suas consciências 
estaria gravado cada instante 
do calvário. A consciência 
acusatória haveria de impor-
tuná-los. Por antecipação, o 
Pai ouviu a oração do Filho 
em agonia e concedeu-lhes 
perdão antecipado. No mo-
mento em que o pecado fosse 
reconhecido e em sinceridade 
buscassem o perdão, o en-
contrariam. Ao proferir essa 
oração, Jesus cumpre a Sua 
função sacerdotal: interceder 
pelos pecadores.

A oração de Jesus desafia-
-nos a perdoar, não importa 
qual o tipo de ofensa pratica-
da. Há muitas ações que são 
praticadas por ignorância 
e por ignorantes. Pessoas 
que não buscam se inteirar 
dos fatos e nos julgam com 
crueldade. A Pilatos, Jesus 
disse que: “Aqueles que me 
entregaram a ti maior pe-
cado tem”, (Jo 19.11b). Em 
uma classi f icação de pe-
cados, que não existe para 
Deus, as autoridades reli-

giosas estavam cometendo 
pecado maior. Conheciam 
as profecias sobre o Mes-
sias, conheciam a história 
do povo escolhido, mas, fi-
zeram ouvidos moucos ante 
a ação divina para salvar 
o pecador. Pedro, em seu 
sermão à porta do templo, 
diz que seus ouvintes agiram 
por ignorância. “Eu sei que o 
fizestes por ignorância como 
também os vossos magistra-
dos” (At 3.17). Mas, isto não 
os eximia da necessidade de 
arrependimento. “Arrepen-
dei-vos, pois, e convertei-vos 
para que sejam perdoados os 
vossos pecados” (At 3.19). 

O ignorante não pode per-
manecer na ignorância. Preci-
sa ouvir do perdão oferecido 
por Jesus Cristo na cruz e 
arrepender-se dos seus peca-
dos. Isto requer o anúncio do 
Evangelho, a parte que nos 
cabe como salvos, e o toque 
do Espírito Santo. O ignorante 
merece compaixão. Especial-
mente o ignorante religioso. 
Não é fácil alcançá-lo, mas o 
Espírito Santo tem o poder de 
abrir-lhe os olhos para a men-
sagem salvífica. Há perdão ao 
dispor dos ignorantes. Deus 
os ama.

Perdão antecipado

Espetáculo 
do amor
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

Pacificadores são 
filhos de Deus

“Bem-aventurados os paci-
ficadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus” 
(Mt 5.9).

O primeiro século 
da era cristã não 
foi diferente de 
todos os outros: 

foi um período de lutas in-
ternas nos povos e guerras 
externas dos povos. Foi para 
esta dura realidade que Cris-
to anunciou: “Felizes as pes-
soas que trabalham pela paz, 
pois Deus as tratará como 
Seus filhos.” (Mt 5.9)

O que é “trabalhar para a 
paz”? É assumir uma postura 
contrária à moda do mundo 
- é um remar contra a maré. 

Em outras palavras, é partici-
par da atitude guerreira, que 
se opõe a todas as guerras 
desumanas do nosso mundo.

Jesus alertou francamente 
Seus discípulos, dizendo que, 
por amor a Cristo, serão per-
seguidos e torturados pelos 
filhos do mundo. Por outro 
lado, quando garantiu, di-
zendo “Eu venci o mundo”, 
Jesus nos prometeu aquele 
“amor que excede a todo o 
entendimento” (Efésios 3.19). 
Porque, pela fé em Cristo, 
fomos feitos “filhos de Deus”, 
e devemos trabalhar pelo 
estabelecimento da Paz de 
Cristo, neste mundo. através 
da nossa pregação e da nossa 
vida. 

 Edvar Gimenes de Oliveira, 
pastor, colaborador de OJB

“Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia Nele e o mais 
Ele fará”  (Sl 37.5).

O caminho não é 
meu, é da vida. E 
ela não é minha, 
eu sou dela. Pos-

so traçar um caminho que 
advogo ser meu e nele iniciar 
a caminhada, mas os fatos 
revelam que não se trata de 
um “caminho”, cujo controle, 
do começo ao fim, está em 
minhas mãos, mas de uma 
picada, uma trilha.

Projeto o ponto de chegada, 
a direção desejada, mas quan-
do olho para trás o caminho 
construído não é o caminho 
que desejava, mas o que a vida 
permitiu. E o ponto almejado 
continua no horizonte, pois o 
caminho não é meu, é da vida 
e a vida, repito, não é minha, 
eu sou dela.

A vida é surpreendente. 
Quando parece plana, eis que 
do nada surge uma montanha, 
um abismo. Quando o cami-
nho é tortuoso, obscuro, tene-
broso, eis que nos deparamos 
com uma retilínea, uma visão 
panorâmica cinematográfica, 
encantadora.

Somos responsáveis pelos 
passos que damos nos cami-
nhos que escolhemos, mas 
não controlamos as variáveis 
que se apresentam diante de 
nós, muito menos as alterna-
tivas que nos são oferecidas. 
Essas pertencem à vida e a nós 
cabe escolher uma delas ou, 
simplesmente, escolher ficar-
mos paralisados, por medo, 
receio ou, simplesmente, por 
necessidade de reflexão.

Daí a pertinência das pala-
vras do poeta religioso: “Entre-
ga teu caminho ao Senhor...”.

Em outras palavras, aceite 
que o controle que tem sobre 
o caminho pelo qual gostaria 

de caminhar é relativo e que 
entristecer-se, amedrontar-se, 
enraivecer-se ou desesperar-
-se diante do imprevisto, ina-
dequado, indesejado, não é 
atitude saudável.

Se o caminho possível está 
diferente do desejado ou, 
pior, é indesejado, entrega-
-o a Deus. Ao Deus que se 
revela ao povo de Israel, mas 
não é propriedade de Israel. 
Ao Deus que se revela através 
das páginas da Bíblia, mas 
nela não está encadernado. 
Ao Deus que se revela à Igreja, 
mas não se tornou membro 
exclusivo de qualquer uma de-
las. Ao Deus que se revela e se 

autolimita através do humano 
Jesus de Nazaré, mas não se 
torna presa das limitações da 
humanidade. Ao Deus que é 
identificado como masculino 
em uma linguagem cultural 
patriarcal, mas que, por ser 
espírito, não é prisioneiro de 
um gênero.

Entrega-o a esse Deus, livre e 
sobrerano, que está para além 
de todas as possibilidades 
de definição, que pode ser 
intuído, mas não dissecado; 
experimentado, mas não ma-
nipulado; solicitado, mas não 
chantageado. “Entrega teu ca-
minho ao Senhor, confia Nele 
e o mais Ele fará” (Sl 37.5).

Entrega o teu 
caminho ao Senhor
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Israel Pinto da Silva (D’Israel), colaborador de OJB

I
O povo anda angustiado, perdido, largado.
Desorientado, jogado à própria sorte.
Sentindo o cheiro da morte; desiludido; em de-
pressão
Sem paz no seu coração e carente de felicidade
Está querendo ter tranquilidade, mas não consegue
Está pelas ruas desamparado; desestimulado
Querem cuidar das suas famílias, vê-las sorrindo.
Cansaram de ficar procurando emprego, estão de-
sesperados.
É o caos; Mateus 24 está ocorrendo; é o final dos 
tempos!
O seu ir e vir não tem garantias constitucionais.
Andar pelas ruas  passou a ser  risco  de vida!
Não mais conseguem dormir sossegados.
Por isso, eu grito chamando a atenção:
 Missões Estaduais urgente!
Venham todos os crentes evangelizar o mundo;
Falar de Jesus: tirá-lo das trevas trazê-lo prá luz
Venham sem demora; a hora é esta; não esperem 
mais.
Vamos falar do Seu Evangelho da libertação.

Da alma do homem que é pecador...
Vamos pisar na cabeça de Satanás
Acabar com sua festa;  já está demais.
 Ele precisa ser derrotado por completo.
O mundo jás do maligno; diz a Bíblia sagrada
Mas onde habitou o pecado abunda a graça de 
Cristo!
                            

II
Depressa, desçam do muro dos servos inúteis.
Dos materialistas, fúteis, dos luz apagadas
Sem avivamento espiritual; sem sal e sem luz.
Dos sepulcros caiados cheios de hipocrisia
Dos que não buscam  a Deus por primeiramente
E não amam o seu semelhante como a si mesmo.
Vamos fazer alarde  e dizer que fora de Cristo não 
há salvação.
Transforme-se o homem de dentro para fora.
Mudemos o mundo com a verdade de Deus; vamos 
fazer
MISSÕES por todo lado sem ficarmos envergonha-
dos
Da santa palavra da libertação.
Deixe o homem o seu mal caminho e venha para 
Deus!

III
Servos de Deus percebam os fatos com inteligência
Sem Jesus na frente não há saída.
Ele é o caminho, a verdade  e a vida.
Não se vai ao Pai se não formos por  Ele!
Não há felicidade nem esperança de felicidade
Como entrar-se na sua Cidade dos justos.
Não haverá vida em abundancia 
E nem sistema de governo que venha dar jeito
Neste País; nesta  Cidade cheia de preconceitos       
Nem Partidos políticos que deem solução
Aos nossos problemas com seus sistemas governa-
mentais.
Nosso estado é crítico; socorra-nos, meu Deus!
Precisam de nós: da Nação  Eleita por Deus,
Dos novos nascidos; das novas criaturas; dos filhos 
de Deus
Vamos fazer Missões Estaduais – urgente!
E vamos cantar: Vem já, vem já: Alma cansada vem 
já!
Cumpramos  João 15; Mateus  28.19; Marcos 16. 
15-19
Lucas 8.1-18 e Lucas 9,10: vamos falar do amor de 
Deus,
Da salvação da alma do homem que é pecador.

tados por curas, prosperidade 
e riqueza de uma hora para 
outra. Quando as ofertas co-
meçarem a diminuir, como 
sustentarão esses impérios de 
comunicação da mídia, dos 
quais se utilizam?

Outra conjectura é: Qual a 
resposta que nossos púlpitos, 
das Igrejas históricas vão dar 
aos seus rebanhos? Ficarão 
do lado dos petistas que fre-
quentam nossas igrejas, ou do 
lado dos que querem o fim 

Manoel de Jesus The, pastor, 
colaborador de OJB

O velho ditado “ali 
eu vi a mão de 
Deus” nunca saiu 
da moda. Ainda 

hoje, quando alguém é livre 
de uma catástrofe, ouvimos: 
“ali eu vi a mão de Deus”.

Após o mal evitado é fácil 
ver a mão de Deus, mas, quan-
do as coisas estão se compli-
cando, aí fica difícil adivinhar, 

desse partido, que acusavam 
os governantes anteriores in-
cessantemente? 

Outra pergunta é: O que 
fazer se a inquietação que 
vivemos faz parte da inquieta-
ção global, que atingiu nosso 
planeta? Será que nossas Igre-
jas estão pensando em uma 
estratégia, em um estudo, em 
uma atitude por parte do nosso 
povo? Cabe ao povo de Deus 
esclarecer a sociedade atual e 
mostrar as razões de termos 

se, quando, onde, a mão de 
Deus vai interferir. 

Os acontecimentos no Brasil 
nos trazem uma indagação: 
Que pretende Deus em permi-
tir tais acontecimentos? Quais 
são os objetivos? Onde, quan-
do, e como Deus quer nos dar 
a tão esperada “mãozinha?”

Faço algumas conjecturas. 
A primeira delas é o que vai 
acontecer com os manipulado-
res religiosos, que prometem e 
propagam milagres represen-

chegado a esse estado e como 
dele sair?

Creio na mão de Deus agin-
do, mas, sinceramente, só sei 
fazer uma coisa: clamar ao 
Senhor que tenha piedade de 
nós e nos esclareça a respeito 
do que Ele está fazendo e onde 
quer nos levar. Se, como disse 
Jesus, somos o sal da terra e 
luz do mundo, é hora de, mais 
do que já temos feito, salgar 
esta terra e iluminarmos esta 
geração. 

Mão de Deus

Missões estaduais; urgente!
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A afirmação incisiva 
de Jesus, registrada 
em Mateus - “Por se 
 multiplicar a iniqui-

dade, o amor de muitos se 
esfriará” (Mat 24.12) -, pre-
nunciando um dos sinais de 
Sua vinda, ecoa até hoje, e, 
ao que parece, anunciando 
que não tarda por se cumprir. 
A violação das leis do Senhor, 
a maldade, a falta de justiça 
e igualdade para com o pró-
ximo, prática desvairada do 
mal sem arrependimento são 
algumas das significações do 
termo iniquidade, e tais práti-
cas, segundo Jesus, são a cau-
sa do esfriamento do amor de 
muitos, porém, por esses dias 
levantamos uma reflexão: “Se 
o aumento da iniquidade é a 
causa do esfriamento do amor 
de muitos, será que o aumento 
do amor significaria o esfria-
mento de tamanha iniquidade 
na terra?”.

A lógica matemática que 
aprendemos desde muito 
cedo, “A ordem dos fatores 
não altera o produto”, é muito 
pertinente para fins matemá-
ticos, entretanto, me permito 

acreditar que no caso da refle-
xão levantada, a inversão da 
ordem, pode sim, alterar em 
muito o produto final. Para 
nós, as palavras de Jesus (como 
sempre) são diretas e verdadei-
ras, porém, neste caso, como 
em tantas outras passagens, 
podemos extrair tesouros es-
condidos que estão muito mais 
além, ultrapassando sua finali-
dade primeira, que aqui é de 
alertar aos discípulos sobre os 
sinais que deveriam se atentar 
e que prenunciariam a Sua 
vinda, mas, em minha opi-
nião, estas palavras são uma 
verdadeira Denúncia à falta de 
espiritualidade nos corações 
de muitos de cristãos, pois 
demonstra que o aumento da 
iniquidade é proporcional a 
nossa dificuldade de amar. Se 
enxergarmos por essa ótica, 
podemos pensar que o esfria-
mento do amor não é apenas o 
efeito da propagação da iniqui-
dade na terra, mas, na verdade, 
a causa para essa propagação 
que, ao se multiplicar, passa 
a fazer parte do cotidiano dos 
indivíduos com tal regularida-
de, tornando-se a regra a ser 

seguida e o amor apenas uma 
pequena exceção.

Deixe-me perguntar, quem 
veio primeiro, o amor ou a 
iniquidade? Deus é antes de 
todas as coisas, Deus é o pró-
prio amor, logo, o amor ante-
cede a iniquidade. O amor é 
a forma exata da manifestação 
de Deus; onde há o amor, ali 
Deus se manifesta e onde Deus 
se manifesta, a iniquidade não 
subsiste, pois, a iniquidade 
e o amor, Deus e o mal, são 
antagônicos entre si. Para pen-
sarmos mais sobre isso imagine 
pessoas que hoje pensam em 
tirar a própria vida; adoles-
centes que não estão felizes 
com o próprio corpo, porque 
estão fora do padrão de beleza 
estabelecido pela mídia e se 
mutilam desenvolvendo dores 
internas e solitárias; jovens que 
cedem as pressões impostas 
pela sociedade e trocam suas 
vocações por necessidades que 
consideram urgentes, mas que 
não passam do consumismo 
comum; meninos e meninas 
que sofrem bullying por seus 
estereótipos, orientações sexu-
ais, religião ou qualquer outro 

motivo; e muitos outros casos 
que poderíamos citar aqui. Res-
ponda: esses casos oferecem 
uma ameaça ou esfriamento do 
nosso amor, ou esse cenário é a 
constatação de que nosso amor 
já esfriou faz tempo? Sendo 
mais direto, o seu amor aque-
ce a vida daqueles que estão 
perto, ou a presença destes é 
indiferente em sua existência? 

Enfatizamos estes dizeres 
para mostrar como a falta de 
amor significa a falta de nossa 
espiritualidade, a exemplo do 
próprio Cristo. Em I João 4.7-8, 
diz: “Amados, amemo-nos uns 
aos outros, pois o amor proce-
de de Deus. Aquele que ama 
é nascido de Deus e conhece 
a Deus. Quem não ama não 
conhece a Deus, porque Deus 
é amor”. Aqui, João ressalta 
que o amor genuíno procede 
de uma única fonte, Deus, e 
em Sua expressão máxima, 
Cristo. O Amor que foi en-
carnado e se sacrificou e se 
deixou escorrer até a última 
gota de si para nos limpar das 
nossas iniquidades e culpas. 
O amor vivo que decidiu viver 
em templos vivos como nós, 

para manifestarmos a vida 
com todos os necessitados. 
O aumento desenfreado da 
depressão, ansiedade e dos nú-
meros alarmantes de suicídios 
ou tentativas é apenas uma 
das comprovações da cres-
cente iniquidade no mundo e 
a confirmação denunciada do 
esfriamento do amor daqueles 
que deveriam ser o Amor de 
Deus encarnado na terra.

A importância que damos 
aos outros revela o quanto os 
amamos. Não permita que a 
iniquidade esfrie até conge-
lar o seu coração. Mantenha 
sua vida aquecida em amor, 
para que você seja o refrigé-
rio daqueles que se sentem 
cansados e sobrecarregados. 
Talvez, mudando o nosso es-
tilo de vida, e vivendo como 
o próprio Cristo, a ordem dos 
fatores possa ser alterada, e 
aqueles que se cansaram de 
sua existência, possam enxer-
gar alegria em viver.

Quem se importa? Cristo se 
importa! Nós nos importamos! 

Equipe Setembro Amarelo
Juventude Batista Brasileira 

 E se a ordem alterar o produto final? 
Você se importa?

 Jeferson Cristianini, pastor, 
colaborador de OJB

Para nós, brasileiros, 
o mês de setembro é 
importante. No dia 07 
de setembro come-

moramos a Independência do 
Brasil. Assim como o povo 
brasileiro precisava de inde-
pendência, hoje precisa de 
libertação das trevas. 

Para os Batistas brasileiros, 
setembro é um mês especial, 
pois, neste mês, em 1907, foi 
criada a Ju nta de Missões Na-
cionais (JMN), com o sonho de 
alcançar a Nação com o Evan-

gelho de Jesus Cristo, nosso 
Senhor e Salvador. Nossa Junta 
está completando 111 anos 
de missão em solo brasileiro. 
Muitos anos se passaram, mas, 
graças a Deus, nosso ardor 
missionário e nossa coopera-
ção, com todas as dificuldades 
contemporâneas, tem sido 
nossa força para o avanço do 
Reino de Deus no nosso país. 

Nesses 111 anos, a Junta tem 
como lema conquistar a Pátria 
para Cristo e nós ainda estamos 
com este mesmo foco e an-
seio como Batistas brasileiros. 
Queremos, oramos, ofertamos 
e atuamos para que os nossos 

compatriotas tenham a mesma 
alegria de viverem no Brasil, 
mas com os olhos fitos na cida-
de celestial, a Nova Jerusalém, 
morada eterna dos santos.

Nossa Junta coordena ações 
e projetos missionários nos rin-
cões do nosso país, através da 
cooperação das Igrejas através 
de voluntários, mobilizações, 
ações e ofertas do nosso povo 
que ama missões. A Junta tem 
vários projetos missionários no 
Brasil: Capelania Prisional, Bar-
co Missionário na Amazônia, 
Unidades de Formação Cristã 
- Cristolândia, Projeto Viver 
- Prevenção contra Drogas, 

Projeto Sertão, Ministério com 
Surdos, Plantação de Igrejas, e 
tantos outros. O alvo é evange-
lizar o povo brasileiro e mostrar 
que só Jesus pode promover 
uma verdadeira transformação 
e dar sentido à vida de muitos 
brasileiros perdidos. 

Em uma época em que a 
expressão “crise” é a palavra 
da moda em nosso país, onde 
os descrédito no e do cenário 
político é uma triste realidade, 
onde milhares de brasileiros 
estão desempregados e sem 
esperança, nós anunciaremos 
que a razão da nossa esperan-
ça é Jesus Cristo, Aquele que 

transforma e dá vida. Dessa 
forma, nós, como Igreja local, 
nos uniremos as demais Igrejas 
Batistas para realizarmos a obra 
de expansão do Evangelho, a 
fim de nosso povo amado do 
Brasil venha se render ao Se-
nhor Jesus. Nós, como Igreja 
local, nos uniremos aos demais 
Batistas, orando e ofertando 
para que os nossos missio-
nários sejam sustentados e o 
nome de Jesus seja espalhado. 

“Porquanto a guarda de Deus 
se manifestou salvadora a todos 
os homens” (Tito 2.11). Leve-
mos e espalhemos essa grande 
notícia em solo brasileiro!

Jesus: transformação e vida
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Uma nova estimativa 
do Instituto Brasi-
leiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 

divulgou que o Brasil atual-
mente possui 208.500 milhões 
de habitantes. E para Missões 
Nacionais, o número represen-
ta o desafio de alcançar a toda 
população da nação com o 
Evangelho. No dia de Missões 
Nacionais, reconhecemos o 
privilégio de há mais de um 
século realizar este trabalho, 
mas também sabemos da ne-
cessidade que é impossível 
para de avançar.

Em 2017, os Batistas brasi-

leiros declararam que Jesus 
é transformação e vida na 
Campanha Anual de Mobili-
zação de Missões Nacionais. 
Agora, em 2018, chegou a 
vez de falar sobre a maravi-
lhosa graça que se manifestou, 
nos alcançou e comissionou 
para grandes feitos, não por 
mérito nosso, mas pela ação 
do próprio Deus por nosso 
intermédio.

Ao sermos alcançados pela 
graça, que nos envolve e mo-
difica, somos plenamente pre-
enchidos e transbordamos para 
alcançar outros. A marca que 
adquirimos, ao confessarmos 

Jesus com nossa boca e cora-
ção, só ganhará real significado 
quan do, ao amadurecermos, 
passarmos a semear e frutificar.

Sermos gratos e cheios da 
graça é compreendermos que 
fomos resgatados da morte, 
salvos, justificados, recon-
ciliados, apaziguados e, por 
isso, impelidos a participar da 
realização do projeto de Deus 
para a Terra.

Estamos falando do movimen-
to intencional e sacrificial, de 
incansavelmente não despre-
zarmos cada oportunidade de 
anunciar e viver o Evangelho 
para transformar pessoas. Por-

que somos movidos pela graça 
e estamos nos lugares mais 
isolados, carentes, miseráveis, 
abandonados e esquecidos.

Estamos nas comunidades 
distantes, mas também nos 
pequenos e grandes centros 
urbanos. Estamos nos abraços 
e sorrisos escancarados, mas 
também entre os famintos, 
distribuindo o alimento que dá 
a vida eterna. Enquanto, para 
muitos, essas pessoas são pro-
blemas sociais, nós, pela fé, 
enxergamos vidas restauradas 
para a glória de Deus, que irão 
impactar as próximas gerações 
e o futuro do Brasil.

Que esta graça, que um dia 
nos salvou, mova o nosso 
coração para que sejamos a 
resposta necessária ao clamor 
de muitos em nossa nação, 
a partir de um compromisso 
sincero com o avanço da obra 
missionária. Paulo, em carta 
aos Tessalonicenses, foi capaz 
de dizer que daria a própria 
vida além de levar a boa notí-
cia que vinha de Deus. E você, 
do que será capaz sendo movi-
do pela graça para boas ações?

Acesse ao nosso site e saiba 
tudo da campanha “Movidos 
Pela Graça”: https://movidos-
pelagraca.org.br/.

 Sejamos “Movidos Pela Graça”
 Conheça mais da proposta de Missões Nacionais para a mobilização deste ano
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PESCA comemora 64 anos
Márcia Fernandes Kopanyshyn
Diretora do PESCA

N
o  d i a  1 8  d e 
agosto, come-
moramos  64 
anos da Casa 
Batista da Ami-

zade, fundada em 1954 pela 
UFMBB, hoje Organização da 
Sociedade Civil (OSC) Projeto 
Educacional e Social Casa da 
Amizade – PESCA. São 64 
anos de investimento na vida 
de crianças e suas famílias em 
ambiente de vulnerabilidade e 
risco social, graças a doações 
de pessoas físicas, jurídicas, 
igrejas, grupos eclesiásticos e 
de amigos. 

O aniversário da Casa da Ami-
zade é um momento especial, 
que possibilita o encontro das 
crianças e suas famílias com 
os voluntários que servem ao 
Senhor no decorrer do ano e 
com os parceiros que sempre 
vêm a festa para servir nas bar-
racas. Tudo o que é vendido 
fica de saldo para a manuten-
ção das atividades. 

Os preparativos durante a 
semana já lançavam o desafio 
de fé. A meteorologia previa 
chuva, pessoas que sempre 
nos apoiaram começaram a 

ligar apresentando suas di-
ficuldades em comparecer, 
entre outros acontecimentos 
que nos faziam totalmente 
dependentes de Deus, que 
agiu poderosamente. Quem 
disse sim, reiterou a presença. 
Novas pessoas se levantaram 
e ombrearam com a equipe, 
fortalecendo-nos emocional e 
espiritualmente. Os preparati-
vos foram dando forma ao es-
paço e, às 18h do dia anterior, 
tudo estava pronto.

O sábado amanheceu nublado, 
mas não impediu a chegada 
das irmãs dos departamentos 
femininos e o setor de Mensa-
geiras do Rei da UFMBC, nem 
do voluntário que chegou cedo 
para colocar uma costela para 

assar no bafo (novidade que 
deu certo e foi um sucesso). 
Outras novidades marcaram 
a festa: corte de cabelo, ma-
nicure e sobrancelha foram 
alguns serviços cuja renda foi 
revertida para o saldo da festa. 
A Associação de Educadores 
Batistas Fluminense enviou um 
representante que colaborou 
na barraca das brincadeiras jun-
to com a PIB Bíblica do RJ. O 
apoio das voluntárias e idosas 
do Projeto Ativa Idade da Casa, 
os demais voluntários, a equipe 
e seus familiares formaram o 
grupo que Deus usou para que 
tudo fosse realizado debaixo de 
sua perfeição. 

Os convidados encheram a 
quadra de uma alegria que 

manteve a dinâmica da festa 
durante todo o dia. Abrilhanta-
ram a festa a cantora Dâmaris 
Costa, o pastor Angelo Souza 
de Oliveira com o monólogo 
“O filho pródigo” e a contado-
ra de histórias Enedy Franco. 
Essas atividades e o desfile 
promovido por Iara de Jesus 
deram o tom da festa em gran-
de estilo e animação. E claro, 
o ponto alto da programação, 
a apresentação do Coro da 
Casa da Amizade sob regên-
cia do voluntário prof. Renato 
Monteiro. 

Ah, o clima? Apesar do ama-
nhecer nublado e da garoa 
que anunciava chuva, experi-
mentamos o sobrenatural de 
Deus: um vento leve, por volta 

das 10h30, passou levando 
as nuvens, e ficamos com um 
lindo sol. 

Se não participou desta ce-
lebração, programa-se para 
estar conosco no dia 17 de 
agosto de 2019, quando ire-
mos comemorar os 65 anos do 
PESCA. Até lá, junte-se a nós 
enviando sua oferta pelo ban-
co Bradesco, agência 1434-6, 
conta corrente 41.103-5, ou 
seja um voluntário. Precisa-
mos de profissionais e apoio 
para diversas ações. Ligue para 
(21) 2201-0148 e agende uma 
visita. Conheça mais visitando 
a página no facebook Projeto 
Educacional e Social Casa da 
Amizade e o site www.casaba-
tistadaamizade.org.br.  

UFMBB participa das celebrações 
dos 70 nos dos Embaixadores do Rei

N
o  d i a  2 5  d e 
a g o s t o  d e 
2018, a orga-
nização Embai-
xadores do Rei 

completou 70 anos no Brasil. 
A UFMBB, que teve participa-
ção marcante na implantação 
do trabalho em 1948, marcou 
presença nas comemorações, 
reafirmando seu compromis-
so de apoio a esse relevante 
trabalho de formação cristã 
missionária de meninos de 9 
a 17 anos.

No sábado, dia 25, a diretora 
executiva da UFMBB, Marli de 
Fátima Pereira González, a co-
ordenadora nacional de Men-
sageiras do Rei, Raquel Brum 
Zarnotti dos Santos, e a res-
ponsável pelo setor de Eventos 
e Promoção, Lis Ruama Uchoa 
Beiriz, compareceram ao culto 
de celebração realizado na ca-
pela do Seminário do Sul. Na 
ocasião, entregamos a Fabiano 
Lessa, coordenador nacional 
dos Embaixadores do Rei, uma 
medalha comemorativa.

Na segunda-feira, dia 27, a 
UFMBB foi representada por 
sua executiva na sessão sole-
ne de concessão da medalha 
Tirantes à organização Embai-
xadores no Rei, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. Na ocasião, Marli, 
que tomou assento à mesa de 
honra, relembrou o importan-
te trabalho das mulheres que 
contribuíram para a implan-
tação dos Embaixadores do 
Rei, nos Estados Unidos e no 
Brasil. 

Marli de Fátima Pereira González, 
na Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro

Raquel Brum Zarnotti dos Santos, 
entrega a Fabiano Lessa, uma 

medalha comemorativa.
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Rondônia já 
tem polo do SEC

Mulheres da UFMBMNB vivem um novo tempo
Dalvanir Vilarins
Presidente da UFMBMNB

C
er tamente  es -
se é um outro 
momento, mas 
estamos como 
os israelitas no 

salmo 126. Estamos como 
quem sonha, com a nossa 
boca cheia de riso e a nossa 
língua, de júbilo, pelo muito 
que o Senhor tem feito na 
União Feminina Missionária 
da Convenção Meio Norte 
do Brasil.

Acabamos de realizar um 
grande congresso em uma de 
nossas Associações, a Cen-

Jeanne das Neves Falcão Real
Educadora cristã
Diretora executiva i nterina da 
UFMBRO

Um sonho realizado! 
Deus nos conce-
deu o privilégio de 
trazermos a Ron-
dônia ensino de 

qualidade para a preparação de 
vocacionados à distância. Em 
março 2018, surgiu a possibili-
dade de atuarmos em parceria 
com o Seminário de Educação 
Cristã – SEC. Através de um en-
contro proporcionado por Deus 
na UFMBB com a atual diretora 
executiva Solange Ribeiro Araú-
jo, a parceria foi aprofundada e 
delineada, a princípio, somente 
para um polo, que está locali-
zado numa região de fácil aces-
so aos demais municípios, na 

Associação Sudeste do estado, 
que funciona na Primeira Igreja 
Batista de Cacoal.

Com muito esforço, trabalho e 
dedicação, este sonho tomou 
forma no dia 17 de agosto, 
quando tivemos o privilégio 
de realizar o culto de abertura 
do polo do projeto “O SEC 
perto de você”, com quinze 
alunos matriculados. Estes são 
dos municípios de Alto Alegre 
dos Parecis, Rolim de Moura, 
Pimenta Bueno e Cacoal. Vale 
ressaltar que, destes quinze 
alunos, dois possuem bolsa 
integral e dois estão com bolsa 
parcial (50%).

Nossa alegria e gratidão a 
Deus são imensas. Primeiro 
por ter despertado vocacio-
nados, pioneiros neste polo, 
e, segundo, por ter levantado 
servos do Senhor dispostos a 

auxiliar financeiramente estes 
quatro vocacionados, que, 
sem a ajuda, não teriam con-
dições de estudar e se preparar 
melhor para serem instrumen-
tos nas mãos de Deus.

O culto foi memorável e ficará 
na história de nosso estado. 
Contamos com a participação 
do presidente da Convenção 
Batista de Rondônia, o pastor 
Guilherme de Oliveira Nos-
sa, e do gestor de campo e 
missões, pastor Paulo Sérgio 
Xavier. Estes deram uma pa-
lavra de gratidão pelo início 
dos trabalhos e incentivo aos 
novos vocacionados. A direto-
ra executiva do Seminário de 
Educação Cristã, professora 
Solange Ribeiro Araújo, narrou 
um pouco da história do Semi-
nário e de sua importância na 
vida da denominação. Além 
disso, explanou sobre a meto-
dologia do ensino à distância 
e como tudo está sendo prepa-
rado com muito cuidado pelo 
SEC. Os presentes no culto 
foram nutridos pela Palavra 
de Deus através do preletor, 
pastor Frank Real, pastor da 
igreja hospedeira, que abor-
dou o tema “A importância 
da educação cristã na vida do 
homem.” 

No dia 18, pela manhã, tive-
mos a primeira aula, minis-

trada pela professora Solange 
Ribeiro Araújo que, além de 
dar Introdução do Ensino à 
Distância, aproveitou a opor-
tunidade para conhecer um 
pouco mais da vida de cada 
aluno e mostrar-lhes a plata-
forma virtual de estudo, que 
já havia sido disponibilizada a 
eles no dia 15 de agosto.

Em 2019, desejamos expandir 
para Porto Velho, suprindo 
a região norte e nordeste, e 
Vilhena, atuando junto a ex-
tremo sul do estado. Cremos 
que “O SEC perto de você” foi 
feito para este tempo e vem ao 
encontro das necessidades da 
realidade geográfica do nosso 
Brasil, com suas dificuldades 
de logística. Acreditamos que, 
com o apoio dos batistas, este 
projeto, que consideramos de 

extrema importância para a 
expansão do Reino de Deus, 
concretizará o sonho de demo-
cratizar o acesso ao preparo 
de vocacionados em locais 
onde a locomoção é difícil e 
há uma carência muito grande 
de pessoas qualificadas para 
auxiliarem as igrejas.

Estamos certos de que, com 
a participação de todos os 
envolvidos, há grande possi-
bilidade de êxito, e estamos 
conscientes de que muito mais 
que as tecnologias, que, em-
bora importantes, ocupam um 
papel secundário, os recursos 
humanos, sob a ação do Santo 
Espírito e vontade divina, é 
que asseguram o sucesso deste 
empreendimento. 

Em Cristo, a quem servimos e 
para quem vivemos.

tro Norte, que contempla 
Teresina, a capital do Piauí. 
Tivemos a honra de ter como 
oradora a irmã Ana Kátia Al-
ves, coordenadora nacional 
da MCM e redatora da revista 
Visão Missionária. Ela abor-
dou o tema “Mulheres forta-
lecidas para vencer os desa-

fios”. Fomos tremendamente 
impactadas e desafiadas a 
fazer, enquanto é dia, a obra 
que o Senhor nos confiou. 
Entendemos que não somos 
mulheres empoderadas, mas, 
mulheres cheias do poder de 
Deus, a quem ele confiou 
uma obra específica.

Louvamos a Deus por fazer 
parte desse novo momento na 
União Feminina. Momento em 
que algumas mudanças são 
necessárias. Mudanças não 
na estrutura, na essência, mas 
na forma de agir, para que, de 
fato, possamos alcançar todas 
as mulheres em nossas igrejas 

e muitas que estão fora delas. 
A palavra de ordem agora é 
relacionamento. 
Aproveitamos para expres-
sar toda a nossa gratidão à 
UFMBB por todo apoio a nós 
dispensado. Vamos caminhar 
juntas, fazendo a obra do Se-
nhor enquanto é dia.
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Nícholas Bié, diretor Executivo 
da JUBESP

  

A Igreja Batista no Par-
que das Nações, em 
Santo André (JUBA-
-ABC) recebeu no sá-

bado, dia 01 de setembro, o 
encerramento do Mês da Juven-
tude no estado de São Paulo, 
que se iniciou no último fim de 
semana do mês de julho e per-

 Jeferson Cristianini, pastor 
da Primeira Igreja Batista de 
Bauru - SP, colaborador de 
OJB

A Primeira Igreja Ba-
tista de Bauru - SP 
promoveu, nos dias 
27 e 28 de julho, o 

Congresso para famílias. O 
tema abordado foi “Cuidando 
das Famílias”, com o subtema 

correu durante todo o mês de 
agosto, onde a Juventude Batista 
do nosso estado se manifestou, 
através de celebrações e en-
contros para louvar ao Senhor, 
ministrações da esperança no 
Evangelho de Cristo para os dias 
atuais e desafios missionários 
para alcançarmos os jovens per-
didos que sofrem no pecado.

Destaques positivos foram 
as parcerias da JUBESP com as 

“Os quatro inimigos do casa-
mento”.

O pastor e missionário Iris-
mênio e sua esposa Sônia Lula 
foram os preletores do evento. 
Na sexta, dia 27, os casais 
se reuniram no templo para 
ouvir sobre os quatro inimi-
gos do casamento, enquanto, 
simultaneamente, a juventude 
promoveu uma vigília de ora-
ção sobre família, e um grupo 

JUBAS regionais e Igrejas locais, 
aproximando-as e gerando re-
lacionamento intencional entre 
os jovens das diferentes regiões 
da capital e interior do estado, 
e com a denominação.

No calendário de atividades, 
houve programação no dia 28 
de julho na IBAB, com a JUBO-
ESC; no dia 04 de agosto, na 
Igreja Batista Boas Novas, com 
o Congresso Revolution; no dia 

de irmãs ficou em oração em 
uma outra sala da Igreja. Mais 
de 100 casais receberam a 
Palavra de Deus e a Igreja 
toda esteve envolvida com o 
projeto. 

Já no sábado à noite, dia 28, 
a PIB de Bauru promoveu uma 
grande celebração das famí-
lias, com a presença de visitan-
tes e familiares dos membros 
da Igreja, quando alguns casais 

11 de agosto um grande culto 
missionário na Primeira Igreja 
Batista de Guaianazes; no dia 
18 de agosto, a Capacitação 
de Liderança em Cafelândia na 
JUBANOR; nos dias 24 e 25, o 
Congresso Metanóia, da JUBA-
CENTRAL, na Igreja Batista da 
Liberdade; e, para encerrar, no 
dia 01 de setembro, na Igreja 
Batista Parque das Nações em 
Santo André, a JUBA-ABC.

trocaram as alianças e outros 
renovaram os votos. Os casais 
também tiveram um momento 
de oração e quebrantamento. 

Após o culto, uma equipe de 
fotografia tirou fotos de todos 
os casais no salão social deco-
rado para uma celebração de 
casamento, onde os membros 
puderam se confraternizar 
com seus convidados e visi-
tantes.

O saldo final do mês da ju-
ventude 2018 foi a oportunida-
de de trabalharmos diretamente 
com cinco juventudes associas-
sionais, seis Igrejas locais e 13 
preletores denominacionais, 
ligados a CBESP, OPBB-SP, 
JMN, JMM, e demais agências 
missionárias, alcançando par-
ticipação de dois mil jovens 
aproximadamente durante todo 
o período.

O projeto envolveu mais de 
300 pessoas e com a certeza 
de que famílias e casamentos 
foram edificados para a glória 
de Deus. Todos os ministérios 
se envolveram no projeto de 
cuidar das famílias. A PIB ce-
lebra por poder ajudar casais e 
famílias e, assim, segue firme 
o seu trabalho. Louvado seja 
Deus!

Primeira Igreja Batista de Bauru - SP 
promove Congresso para famílias

Mais de 100 casais receberam a Palavra de Deus e a Igreja toda esteve envolvida com o projeto. 

  JUBESP e JUBA-ABC encerram o Mês da 
Juventude no estado de São Paulo

Durante todo o mês de agosto, Juventude Batista de SP realizou diversas celebrações e encontros.

Célia e Olimar são os líderes de casais da PIB em Bauru 
- SP

Igreja foi decorada para receber os casais Missionários Irismênio e Sônia conduziram a renovação 
de votos

Coral Revolution, na Igreja Batista Boas Novas - SP Congresso Metanoia, na Igreja Batista da Liberdade - SP Ministério Avivah foi uma das atrações do Congresso 
Missionário Revolution na IB Boas Novas - SP
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Colaboração: Ana Jhuly Stellet

No dia 28 de agos-
to aconteceu na 
sede de Missões 
Mundiais, no Rio 

de Janeiro, a primeira reunião 
do conselho diretor do PEPE 
Network. O encontro teve a 
presença da nossa coordena-
dora do PEPE Internacional, 
Terezinha Cand ieiro, do gestor 
de eficiência Daniel Moulié, do 
nosso gerente de Missões, do 
presidente e diretor executivo 
da Associação Brasileira de 
Incentivo e Apoio ao Homem 
(ABIAH), pastor Conrado Pfan-

 Marcia Pinheiro - Redação 
de Missões Mundiais

Há  0 8  a n o s ,  o s 
nossos missioná-
rios na Albânia, 
pastor Henrique 

Davanso e sua esposa,  a 
missionária Henriqueta Pe-
choto, iniciaram o projeto 
de transcrição da Bíblia à 
mão.

“Toda a Escritura é inspira-
da por Deus e útil para o en-
sino, para a repreensão, para 
a correção e para a instrução 
na justiça” (II Tm 3.16).

A missionária lembra que 
foi em maio de 2010 que o 
Senhor lhes deu uma estra-
tégia, na Igreja Batista em 
Bathore, na época pastore-
ada por eles e a missionária 
Fátima Amorim (falecida há 
dois meses), para que os ir-
mãos pudessem ter interesse 
pela leitura bíblica.

O objetivo de traduzir a 
Bíblia à mão era incentivar 
uma forma de vida cristã 
saudável ;  o  crescimento 
espiritual; testemunhar de 
Jesus à família e aos amigos 
e fortalecer os laços de co-
munhão.

Cada membro da Igreja 
foi desafiado a escrever a 
Bíblia em um ano, sozinho 
ou com ajuda de familiares 
e amigos. Ao final de 2010, 

nemller e pastor Paulo Dias, e 
a coordenadora do PEPE Brasil, 
Mary Lopes dos Santos Dias.

O trabalho reúne o PEPE inter-
nacional e o PEPE Brasil, com o 
objetivo de iniciar uma gestão 
que condicione o trabalho do 
programa socioeducativo seja 
onde for. Além dos represen-
tantes da ABIAH e de Missões 
Mundiais, o conselho conta 
com a participação de apoiado-
res externos, a Sheila Arantes e 
o James Andres Pinheiro.

O foco é expandir o Projeto 
com excelência, tornando-o 
um conselho orientador para 
que o crescimento aconteça de 

teriam que entregar todo o 
Novo Testamento escrito. E, 
em janeiro de 2011, come-
çariam o Velho Testamento, 
segundo Henriqueta.

“Foi uma experiência sin-
gular. Pessoas de todas as 
idades se comprometeram 
com o proje to .  Algumas 
mulheres e moças escre-
viam tarde da noite, pois 
trabalhavam durante o dia. 
Demos a todos um kit com 
pasta, folhas de papel, cane-
tas e uma Bíblia.

A cada f im de semana, 
eles prestavam contas do 
que haviam realizado”, co-
menta a missionária.

Um dos testemunhos mais 
incríveis foi o do adoles-

forma harmônica, de maneira 
que o PEPE alcance os seus 
melhores resultados com as 
crianças e suas famílias. E que 
as comunidades que desfrutam 
de uma unidade do programa 
tenham uma educação de qua-
lidade e a alegria de conhecer 
Jesus Cristo.

O PEPE
PEPE é um programa mis-

sionário para as Igrejas locais 
que desejam compartilhar o 
Evangelho através do desenvol-
vimento social, educacional e 
espiritual de crianças em idade 
pré-escolar em áreas carentes.

cente Edison Koleci, que 
em dois  meses  escreveu 
todo o Novo Testamento à 
mão, concluindo o Velho 
Testamento um ano após 
o lançamento do projeto. 
Henriqueta cita ainda Maria 
Vladi, Guri Vladi, Teuta Pira 
e Gerta Arapi, que transcre-
veram o Novo Testamento 
em cinco meses.

“Tivemos medalhas, tro-
féus e presentes significati-
vos para aqueles que alcan-
çaram o alvo. Foi uma expe-
riência única e maravilhosa! 
A Bíblia transcrita à mão por 
Edison Koleci está guardada 
na sede de Missões Mun-
diais, no Rio de Janeiro”, 
conta Henriqueta.

 L eva r  a  mensagem do 
Evangelho ao mundo é a 
principal razão de existir de 
Missões Mundiais. E todos 
os cristãos têm o direito de 

participar desta missão. En-
tre em contato com a nossa 
Cent ra l  de  Atendimento 
e adote nossos projetos e 
missionários.

Projeto de transcrição da Bíblia 
à mão completa oito anos

Missões Mundiais e o PEPE: 
expansão com excelência
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Elias Rivelle, jornalista, 
membro da PIEB Pinda

A Primeira Igreja Evan-
gélica Batista em Pin-
damonhangaba - SP 
(PIEB Pinda), através 

do Ministério de Juventude 
“Juntos Somos Mais Fortes 
(JUSMAF)”, realizou a Con-
ferência Jovem Batista 2018, 
nos dias 18 e 19 de agosto, 
na própria sede da Instituição.

No Mês dos Jovens e Ado-
lescentes Batistas, a referida 
Conferência abordou o tema 
“Transformais”, com a divisa 
no texto bíblico de Romanos 
12.2: “E não vos conformeis 
com este mundo, mas trans-
formai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que proveis 

Miguel Lima, líder da 
Plantação da Igreja Batista da 
Lagoa ; Marília Andrade, líder 
de Missões

No dia 26 de agosto 
de 2017, na região 
da Lagoa do Ara-
çá, em Recife - PE, 

foi iniciado um projeto de 
plantação de Igreja em uma 
localidade ainda sem a pre-
sença Batista. Alinhado com 
a visão Brasil 2020, da Junta 
de Missões Nacionais (JMN), 
Miguel Lima, na época con-
cluinte do curso de Teologia 
do Seminário Teológico Ba-
tista do Norte do Brasil, junto 
a 14 líderes vocacionados e, 
aproximadamente, 20 volun-
tários, realizou uma Ação de 
Compaixão e Graça na praça 
de eventos do bairro (Projeto 
Servir). Entretanto, além de 
abençoar materialmente as 
pessoas, esta ação tinha outro 
propósito: formar vínculos 
com a comunidade, a fim de 
levantar uma Congregação Ba-
tista e multiplicar discípulos.

De forma simultânea, um Pe-
queno Grupo Piloto foi inicia-

a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus”.

Dentre os preletores, se fize-
ram presentes o irmão Darcy 
de Oliveira Gusmão, coaching 
e membro da Primeira Igreja 
Evangélica Batista em Pinda-
monhangaba; o irmão Júnior 
Santos, bacharel em Teologia 
pela Fundação Universitária 
Vida Cristã (FUNVIC), diretor 
do Instituto Cristão de Forma-
ção Ministerial (ICFM) e mem-
bro da Primeira Igreja Batista 
em Moreira César; e o pastor 
Daniel Saad, membro da Igreja 
Batista Palavra Viva em Tau-
baté - SP e palestrante para 
jovens e adolescentes no Vale 
do Paraíba. Também ocorre-
ram participações da Banda 
de Jovens da Assembleia de 

do dentro de uma perspectiva 
de formação de liderança e 
treinamento da Visão de Igreja 
Multiplicadora, Igreja fora das 
quatro paredes e Igreja Con-
temporânea. Seis meses depois, 
este Pequeno Grupo Piloto for-
mou quatro Pequenos Grupos 
Multiplicadores na comunida-
de, por meio dos relaciona-
mentos desenvolvidos durante 
as ações do Projeto Servir, que 
já se repetiam mensalmente.

Já em sede provisória, no dia 
26 de agosto de 2018, a Lagoa, 
como é conhecida a Igreja, ce-
lebrou um ano de caminhada. 
Na ocasião, representando a 
Igreja mãe da Lagoa, o pastor 
Alberto Freitas, titular da Igre-
ja Batista Emanuel em Boa 

Deus, do Grupo de Louvor da 
Juventude e do Ministério de 
Teatro da PIEB Pinda. 

O evento em si incluiu ativi-
dades como reflexões bíblicas, 
palestras, louvores, momentos 
de comunhão, programações 
especiais e ações voltadas à ju-
ventude. Além das celebrações 
de culto, também foi realizado 
um Jantar de Gala na noite do 
dia 18 de agosto. Toda a Con-
ferência foi destinada a jovens 
solteiros e casados de 18 até 
40 anos de idade, membros ou 
não da Igreja Batista. 

O pastor Ésio Moreira, mi-
nistro titular e atual presidente 
administrativo da PIEB Pinda, 
agradece o apoio, incentivo e 
participação do público jovem 
no evento.

Viagem, ministrou a Palavra, 
que se baseou no tema “Para 
a Glória de Deus”.  Durante 
o culto, líderes de Pequeno 
Grupo apresentaram resultados 
da prática dos relacionamentos 
discipuladores e a forma com 
que se engajaram ao visitar os 
campos da Convenção Batista 
de Pernambuco, incentivando 
em todo o tempo a visão mis-
sionária. Ao final da celebra-
ção, o missionário de Alianças 
Estratégicas da Junta de Missões 
Nacionais, Jamerson Silva, deu 
uma saudação à Igreja e orou 
em agradecimento ao Senhor 
Deus os frutos deste trabalho.

Após o culto, Miguel Lima 
expressou a alegria e satisfação 
de perceber que é possível co-

meçar um projeto missionário 
de plantação de Igreja sendo 
ainda um seminarista. O pro-
jeto da Igreja da Lagoa não 
compreende apenas formar 
mais uma Congregação Batista, 
mas, também, despertar jovens 
para o pastoreio, liderança e, 
sobretudo, inspirar seminaristas 
a voltarem a sonhar com plan-
tação de Igrejas. A liderança da 
Igreja ainda pontua o desafio de 
equilibrar a tradição da reflexão 
teológica, a paixão missionária 
e o processo de formação de 
liderança de forma contínua. 

Para o segundo ano de his-
tória, a Igreja planeja investir 
ainda mais no processo de 
formação de liderança e na 
multiplicação dos pequenos 

grupos, além de impulsio-
nar atividades e eventos para 
promoção e despertamento 
do princípio de plantação de 
Igrejas.

A liderança da Igreja agra-
dece ao apoio que a Junta 
de Missões Nacionais tem 
oferecido durante a jornada 
da plantação, em especial, 
aos pastores Fabrício Freitas e 
Diogo Carvalho, bem como a 
todos os voluntários que todo 
terceiro sábado do mês dedi-
cam suas profissões e vidas 
ao projeto Servir, e assim, à 
comunidade da Lagoa do Ara-
çá. Acima de todas as coisas, a 
Igreja agradece a Deus a opor-
tunidade de sonhar e viver os 
Seus planos.

Plantação da Igreja Batista da Lagoa, em 
Recife - PE, completa o primeiro ano

Liderança do projeto celebra frutos de um ano vivendo a visão de Igreja Multiplicadora.

PIEB Pindamonhangaba - SP promove Conferência 
Jovem Batista 2018 no Mês da Juventude
Evento foi destinado a jovens solteiros e casados de 18 até 40 anos de idade, membros ou não da Igreja.

Conferência Jovem Batista 2018 - PIEB Pinda

 Jamerson Silva, missionário de Alianças EstratégicasLiderança do Projeto Servir
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Maria Oliveira Nery, 
colaboradora de O Jornal 
Batista

Deus Seja Louvado
“Em Deus esta mi-

nha Salvação e a mi-
nha glória, rocha da 

minha fortaleza e o meu refúgio 
estão em Deus. Confiai nele ó 
povos em todo o tempo, derra-
mai perante ele o Vosso coração, 
pois Deus é o nosso refúgio de 
geração em geração, (Sl 62.7- 8).

A Deus toda honra e toda a 
glória por essa história tão signifi-
cativa, demonstrando que Deus, 
com Sua bondade e poder, exer-
ce proteção a todos aqueles que 
são fiéis e conservam sua fé e 
esperança em Deus.

Em 01 de julho o sr. Edinezer 
R. dos Santos, sua esposa, sra. 
Ana Lúcia C. Pinto, e seus filhos, 
Edson Luiz e Sergio Eduardo, e 
familiares, realizaram um culto 
de gratidão a Deus pela recu-
peração da saúde de Ana Lúcia.

Este culto foi realizado na Igre-
ja Batista de Jaconé, distrito de 

Elmira Carvalho Félix, membro 
da Igreja Batista Memorial em 
Niterói - RJ, avó de Fabianne 
Félix

Fabianne Félix Borges, 
seus pais, Fabrício e 
Geanne Cláudia, e seus 
irmãos, André Victor e 

Gabriel, é uma família feliz, que 
já experimentaram um milagre 
de Deus. Fabianne e seus irmãos 
foram dedicados ao Senhor na 
Primeira Igreja Batista em Niterói  
RJ, pelo saudoso pastor Fanini, 
o mesmo pastor que dedicou e 
realizou o batismo de sua mãe.

Fabianne sempre foi obediente 
aos pais e muito carinhosa com 
seus irmãos. Na Igreja, apren-
deu amar Jesus em primeiro 
lugar e, assim que deixou o 
berçário, se adaptou muito bem 
ao departamento infantil. Gos-
tava de orar, decorar salmos, 
apresentar jograis e cantar no 
coral infantojuvenil;até ajudava 
nos períodos de louvor. Porém, 
seus pais mudaram de cidade e 
tornou-se difícil para frequentar 
os cultos da Igreja amada. As-
sim, procurou uma Igreja mais 

Saquarema - RJ, que tem como 
titular o pastor David Oliveira 
da Silva, e participa do seu Mi-
nistério a esposa Luciane e seus 
filhos, Debora e Davidson Filho.

 Ana Lúcia foi surpreendida 
por uma enfermidade muito gra-
ve (leucemia), e após um tempo 
de tratamento, foi necessário 
fazer um transplante de medula.

Os seus dois filhos se ofere-
ceram para serem doadores, no 
entanto, seu filho Edson Luiz, 
por motivos de saúde, não pôde 
realizar o seu desejo de ser doa-
dor para a sua mãe, mas seu filho 
Sergio Eduardo foi quem serviu 
de doador; com seu gesto de 
amor, salvou a vida de sua mãe.

Edinezer e Ana Lúcia são Cris-
tãos evangélicos e pertencem a 
denominação Batista Brasileira. 
Por muito tempo, foram mem-
bros muito dedicados à PIB em 
Niterói - RJ. depois passaram a 
residir em Saquarema, sendo 
membros da Igreja Batista de 
Jaconé.

Ana Lúcia, em seu culto de 
gratidão a Deus, deu seu tes-

próxima de sua nova residência.
Nos estudos, sempre foi de-

dicada e logo que concluiu o 
segundo grau, no colégio Pedro 
II, foi aprovada na faculdade 
pública, e escolheu o curso de 
direito na Universidade Federal 
Fluminense (UFF), em Niterói - 
RJ. No fim do quarto período de 
direito, começou a estagiar na 
defensoria pública de Itaboraí- 
RJ. Estava feliz, e ali Fabianne se 
sentia útil no que fazia. 

No dia 19 de outubro de 2017, 
a caminho seu estágio, foi atro-
pelada por um veículo. Sua mãe, 
que aguardava do outro lado da 

temunho, muito significativo, 
e assim ela se expressou : “Eu 
estou muito feliz, porque Deus 
me deu o privilégio de estar hoje 
aqui nesta Igreja para agradecer 
a Deus e a todos que ajudaram 
na minha recuperação.”

“A grande alegria da minha 
vida foi o dia em que aceitei 
Jesus Cristo como meu salvador 
e fui batizada pelo pastor Natan 
de Carvalho, na Primeira Igreja 
Batista de Porto Novo, em São 
Gonçalo. E esta minha consa-
gração a Deus contribuiu muito 
para que eu conservasse minha 
fé e esperança em Deus. Para 
mim, não foi muito fácil aceitar 
minha enfermidade, considera-
da muito grave, precisando um 

pista, percebeu que aquele aci-
dente era com sua filha, e ao se 
aproximar do corpo da filha no 
chão, viu que a pancada atingiu 
a região do crânio. 

Sua mãe clamava Deus pedin-
do forças e misericórdia. Antes 
mesmo de terminar seu clamor, 
o socorro dos bombeiros chegou 
e a levaram para o hospital mais 
próximo. Lá constataram que o 
quadro clínico era gravíssimo e 
a transferiram. Ao chegar, Deus 
já trabalhava em favor de Fa-
bianne. Um grupo de irmãos e 
amigos formaram um círculo 
na entrada do hospital pedindo 

tempo de sofrimento.
Mas eu me lembrei que existe 

um Deus eterno de poder in-
comparável, que é o nosso prote-
tor, que sempre ouviu as minhas 
orações de súplica, e isto me fez 
aceitar esta provação passageira, 
com coragem e determinação.

Em todo o tempo de minha 
enfermidade, tive o privilégio de 
ter Deus e meu querido esposo 
como meu fiel companheiro, 
me dando seu amor, incansá-
vel, me ajudando e orando por 
mim, com sua fé de homem fiel 
a Deus.

Agradeço também a dedica-
ção dos meus filhos, pelo seu 
amor por mim, principalmente 
ao meu filho Sergio Eduardo 

a Deus não só por Fabianne e 
família, mas por toda equipe que 
seria usada por Deus naquele 
procedimento. Assim fomos 
confortados pelas palavras de 
Jesus: “Se tu podes crer, tudo é 
possível ao que crê” (Mc 9.23). 

Fabianne entrava naquele hos-
pital com uma grave lesão, mas 
dali sairia milagrosamente e com 
uma nobre missão: testemunhar 
o poder de Deus. Ele é soberano 
em todo o Seu agir e o milagre 
faz parte do Seu grande amor 
por nós e nisto Ele é glorificado. 
“Invoca-me no dia de angústia, 
eu te livrarei e tu me glorificarás” 
(Sl. 50.15). 

Fabianne em coma, no CTI 
daquele hospital não respondia 
as medicações. Dependia de 
aparelhos para manter-se viva. 
Muitas vezes, a equipe médica 
que acompanhava trazia um 
relatório desanimador. Chora-
mos muito dentro daquele vale, 
mas sem afastar o nosso coração 
do trono de Deus. Tínhamos a 
certeza da presença de Deus e 
que a nossa fé estava sendo re-
gada pelos clamores de todos os 
irmãos que estavam em oração.

que, com sua doação, salvou a 
minha vida.

Agradeço a minha família e a 
todos os irmãos em Cristo, pas-
tores, Igrejas Batista e de outras 
denominações que oraram por 
mim; isto me ajudou muito.

É muito importante alguém 
receber um transplante, e tam-
bém é uma benção ser doador, 
e na hora da operação entregar 
sua vida nas mãos de Deus. Ele 
sempre sabe o que é melhor 
para nós, por esta razão, eu me 
entreguei a Deus e Ele ouviu a 
minha súplica e me abençoou.

A medicina no Brasil ocupa 
um lugar de destaque. Nas pes-
quisas médicas, entre os demais 
países, em várias especialidades, 
e nos casos de transplantes, vem 
exercendo grande sucesso.

A Deus damos glória, pelos 
nossos médicos, por sua com-
petência e dedicação à medicina 
do Brasil.

E assim diz o povo de Deus: 
“Oh, vinde e adoremos e prostra-
mo-nos e ajoelhamos diante do 
senhor que nos criou” (Sl 96.6)

Nesta empreitada e de joelhos 
dobrados, clamores e lágrimas 
unidos com fé no amor de Deus. 
Nada faltou para o tratamento da 
Fabianne; clamores subiram pela 
fé, profissionais foram usados 
por Deus. 

O que parecia irreversível 
aconteceu: uma jovem de 18 
anos, em coma há quase dois 
meses, com pulmões e coração 
comprometidos, mas a confirma-
ção de mais um milagre estava 
chegando. No dia 13 de janeiro 
de 2018, seu organismo come-
çou a reagir e os primeiros sinais 
foram notados e os aparelhos 
gradualmente foram retirados.

No dia 16 de janeiro de 2018, 
Fabianne já estava acordada, 
sorria e cantava, mesmo antes 
da retirada da traqueostomia. 
Todos os que se aproximavam 
do seu leito exclamavam: isto é 
um milagre! E agora os médicos 
já podiam anunciar sua alta. 

No dia 20 de janeiro de 2018, 
Fabianne recebeu alta para a 
glória de Deus. Esta vitória não 
é só de Fabianne e sua família, 
mas de todos nós que cremos no 
Deus, o Deus de milagres.

Jovem Batista de Niterói - RJ celebra 
milagre de Deus em sua vida

Membro da PIB em Jaconé - RJ realiza Culto em 
Ação de Graças pela recuperação da saúde

Da esquerda para a direita: Edinezer (esposo); Enzo (1°neto); Ana 
Lúcia (no centro); Eduardo (2°neto), Edson Luís (1°fi lho); e Sérgio 
Eduardo (com a fi lha Ana clara no colo)
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“Respondeu-lhe Jesus: Eu 
Sou o Caminho, e a Verdade, 
e a Vida; ninguém vem ao Pai 
senão por Mim” (Jo 14.6). 

O nosso Senhor disse 
três grandes ver-
dades neste texto: 
a Sua suficiência 

como o único caminho para 
o Pai; a única verdade da sal-
vação e a verdadeira vida, 
a eterna (João 5.24; 10.28). 
A palavra para caminho é 
odos, e significa estrada, jor-
nada. É a qualidade excelente 
do caminho. Jesus é o pró-
prio caminho, a única via de 
salvação do homem é Ele. 
Absolutamente, não existe 
outro caminho para Deus. A 
palavra usada para verdade 
é aleitheia, que quer dizer 
a verdade absoluta, íntegra; 
verdade na esfera moral. Jesus 
é a verdade de Deus revelada 
nas Escrituras, na consciência 
do homem e na Criação, pois 
sem Ele nada do que foi feito 
se fez (João 1.3). Jesus tam-

bém é a vida (zoe). Esta vida 
significa “Plenitude absoluta 
de vida, tanto essencial como 
ética, que pertence a Deus e 
a Cristo (...) É a vida ativa e 
vigorosa, dedicada a Deus, 
bem-aventurada, o quinhão - 
mesmo neste mundo - daque-
les que depositam em Cristo 
a sua confiança, mas depois 
da ressurreição destinada a 
receber novos acréscimos 
(entre outros um corpo mais 
perfeito) e para durar eterna-
mente” (Thayer). 

Jesus não é uma religião, 
mas o Verbo que se fez car-
ne e habitou entre nós (aqui 
é a verdade e o ensino da 
encarnação, da Sua humani-
dade); e vimos a Sua glória 
como a glória do unigênito 
do Pai (aqui é a divindade do 
Salvador, cheio de graça e 
de verdade, ou seja, o único 
que tem mérito e autoridade 
espiritual e ética para salvar o 
homem - João 1.14). Por essas 
razões, Ele é a esperança às 
nações. Portanto, não há outro 

caminho que conduza ao Pai, 
outra verdade que satisfaça o 
coração do homem e outra 
vida plena, perfeita fora de 
Jesus Cristo. Ele é a única es-
perança para os perdidos. Fora 
Dele, não há salvação (Atos 
4.12). A religião é plenamente 
insuficiente para salvar, mas 
Cristo (Pessoa) é plenamente 
suficiente para fazê-lo. Há 
suficiência na obra vicária de 
Cristo Jesus. Ele é a nossa vida 
(Colossenses 3.4). O viver 
verdadeiro é Cristo Jesus (Fili-
penses 1.21). 

Eu sou esperança às nações! 
Este é o tema da Campanha 
de Missões Mundiais de 2018, 
que nos leva a algumas re-
flexões: 1) - Há suficiência 
em Cristo Jesus para buscar e 
salvar o homem perdido, de 
qualquer nação (Lucas 19.10); 
Colossenses 3.11); 2) - Nós 
temos essa mensagem no co-
ração, descrita claramente nas 
Escrituras e na experiência 
ou testemunho de muitas vi-
das. Portanto, não podemos 

perder tempo (Efésios 5.16). 
Precisamos aproveitar todas as 
oportunidades para falarmos 
de Cristo; 3) - Devemos orar 
para que Deus use os mis-
sionários que estão pregando 
o Evangelho a outras nações 
para que haja mudança radical 
de vida. As nossas orações são 
uma verdadeira benção para 
os campos missionários; 4) - 
Precisamos investir financeira-
mente no treinamento, envio e 
manutenção dos missionários 
transculturais. Eles são os nos-
sos representantes distantes 
geograficamente, mas muito 
próximos no coração. Temos 
essa grande responsabilidade 
de orarmos e investirmos neles 
para que cumpram com fideli-
dade a missão que receberam 
de Deus em Cristo Jesus, no 
poder do Espírito Santo. 

Jesus é a esperança às na-
ções. Ele é o Caminho, a Ver-
dade e a Vida; é o Pão da 
Vida; a graça personificada; a 
Luz do mundo; o Médico dos 
médicos, que levou sobre si 

as nossas enfermidades com 
as nossas dores (Isaías 53.4-5); 
a ressurreição e a vida (João 
11.25). Sim, Ele é a nossa 
suficiência. Nele somos mais 
do que vencedores (Romanos 
8.37); só Ele tem palavras de 
vida eterna (João 6.68). Nele 
temos a segurança do Amor 
de Deus revelado nas Santas 
Escrituras (Romanos 8.38-39). 
Ele é o Eu Sou revelado pelo 
Espírito Santo. Ele é o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do 
mundo (João 1.29). Vivamos, 
pois, essa verdade de que Ele 
é a esperança às nações. Ore-
mos, trabalhemos, invistamos 
e  vejamos o Poder de Deus 
agir na evangelização do mun-
do. Não podemos olhar para 
trás. Precisamos avançar na ta-
refa sublime de obedecermos 
à Grande Comissão deixada 
por Jesus (Mateus 28.18-20). 
Não vamos transformá-la na 
Grande Omissão. Eis a nossa 
convicção: Jesus é a esperan-
ça às nações para a Glória de 
Deus Pai! 

Eu sou esperança às Nações

ERRATA
Na edição 35 de OJB, do dia 02/09/2018, publicamos uma matéria sobre o Intercâmbio da Terceira Idade em 

Jundiaí - SP. Onde está Terceira Igreja Batista Memorial em Jundiaí - SP, lê-se Igreja Batista Memorial em Jundiaí - SP.
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Mais uma vez, esta-
mos assistindo ao 
“filme” das novas 
eleições. Em pas-

sado recente, os donos do 
poder no Brasil acionavam a 
lógica política eleitoreira para 
manter seus feudos e princi-
pados, mas também o regime 
patrimonialista, em que o país 
seria propriedade de algumas 
pessoas e não de todos; um 
sistema paternalista, em que 
candidatos conseguiam votos 
usando como moeda de troca 
cestas básicas ou promessas 
assemelhadas, além da ilusão 
publicitária que fazia com que 
palavras “mágicas” e seduto-
ras induzissem os eleitores a 
achar que algum “salva-pátria” 
finalmente havia surgido e que 
o candidato seria bom ou não, 
dependendo do publicitário 
que tinha e não de um consis-
tente plano de trabalho. 

Alimentada há anos, esse 
tipo de política foi corroendo 
a ordem social, sabotando-se 
as bases do país e fortalecendo 
a estrutura que mantém de pé 
os privilégios que alguns “prín-
cipes” têm sobre o resto da 
população seguindo a lógica 
do domínio do poder privado 
sobre a coisa pública.

Já exaurida, a população 
não faz mais de conta que não 
entende, e a memória do povo 
é alertada pelos descaminhos 
da corrupção, que começa a 
ser exposta. A impunidade já 
não está mais entronada prote-
gendo políticos e empresários 
que demonstraram viver em 
relação incestuosa pela ganân-
cia do dinheiro e a situação 
do país tendo chegado a limi-
tes nunca antes imaginados. 
Isso tem alterado o cenário 
das eleições e políticos dessa 
ordem da desordem já estão 
“com a barba de molho” sem 
ter como convencer a popula-
ção de que seu voto já não é 
um mero teclar na urna no dia 
da eleição.

Agora, o brasileiro tem ver-
dadeira arma contra a corrup-
ção e esse sistema degradado 
de política, que é o voto fa-
zendo valer nossas escolhas. 
Hoje, a população tem exce-
lentes ferramentas para co-
nhecer os candidatos aos mais 
variados cargos, entre elas, um 
movimento promovido por 

diversas entidades sem cor 
político-ideológica que dispo-
nibiliza informações preciosas 
sobre candidatos focalizando 
três critérios a serem conside-
rados pelo eleitor na sua esco-
lha, seja qual for a sua opção 
partidária e visão e mundo, 
respondendo se seus candida-
tos (1) apoiam a democracia; 
(2) possuem passado limpo; 
e, (3) apoiam o grande pacote 
anticorrupção promovendo 
integridade no setor público e 
privado que foi elaborado por 
mais de 200 especialistas e pa-
trocinado pela “Transparência 
Internacional” e pelas escolas 
de Direito da Fundação Getú-
lio Vargas. Veja tudo isso no 
link: www.unidoscontraacor-
rupcao.org.br

Se deixarmos passar essa 
oportunidade, realimentare-
mos o sistema que até agora 
sobre vive. Então, em vez de 
sobreviver precisamos ali-
mentar o “saberviver”, que se 
tornará real pelo nosso voto 
em cada cargo elegível neste 
momento.

E o que fazer sobre política e 
Evangelho? Levar políticos em 
nossas comunidades e Igrejas? 
Política e Evangelho não se 
misturam? Pois é, vamos ser 
realistas, me parece, em geral, 
que deixamos de cumprir a 
nossa missão profética como 
Igreja, denunciando o pecado 
da corrupção, da péssima po-
lítica, deixando de discipular 
efetivamente com o Evange-
lho, líderes para a Nação seja 
no âmbito de governo execu-
tivo, legislativo, judiciário e, 
até mesmo, na formação de 
profissionais liberais, executi-
vos, empresários, empregados, 
funcionários públicos, etc. 
Assim, sem a visão cristã de 
mundo, tomam decisões pelo 
país segundo seus interesses 
(e de seus lobbies), visão de 
mundo e ideologia, e vejam 
onde chegamos, e hoje já 
entra na agenda da discussão 
a legalização da pedofilia, da 
poligamia, além do descaso 
com o uso do dinheiro pú-
blico. Assim, a visão de que 
uma vez em que a pessoa é 
salva, nossa tarefa está encer-
rada não é compatível com os 
ensinos do Novo Testamento, 
essa pessoa necessita assumir 
valores cristãos para o seu vi-

ver, escolhas diárias e funções 
públicas e profissionais.

Nesse sentido, não é neces-
sário que políticos assumam 
o púlpito, mas devem ter a 
oportunidade de serem “saba-
tinados” pela Igreja quanto aos 
projetos e planos de trabalho, 
suas percepções em temas 
sensíveis diante dos valores 
cristãos, etc. A título de exem-
plo, sugerimos algumas per-
guntas aplicáveis à maioria dos 
casos (Agradecemos  ao pastor 
Paschoal Piragine, da Primeira 
Igreja Batista Curitiba - PR 
pelo fornecimento de diversas 
ideias para estas perguntas):

• Perguntas gerais, tais como 
a posição do(a) candidato(a) 
em relação às questões funda-
mentais sobre a vida, o abor-
tamento, os relacionamentos 
familiares, o conceito de liber-
dade/direitos fundamentais da 
vida, a forma da união matri-
monial e cultura de gênero.

• Qual sua opinião sobre:
Adoção de crianças por pes-

soas do mesmo sexo;
 Distribuição de material 

educativo sobre homosexuali-
dade em escolas primárias, tal 
como o conhecido “kit gay”;
 Patrocínio via Lei Roua-

net a atividades culturais com 
conotações sexuais ou que 
afrontem crenças religiosas;
  Em relação a gênero, 

como você vai lidar com o 
tema nas escolas e nas políti-
cas públicas?

• Que medidas práticas você 
vai tomar contra a corrupção? 
Vai apoiar todas as medidas já 
propostas pelo Ministério Públi-
co Federal e pela Transparência 
Internacional, em conjunto com 
a Fundação Getúlio Vargas?

• Qual sua posição e o 
que vai fazer para reduzir a 
oneração de impostos para a 
população? Como você vai 
contribuir para que os impos-
tos sejam transformados em 
serviços de qualidade presta-
dos à população, tais como em 
saúde, educação, transporte, 
segurança, etc.?

• Sendo o Brasil um país de 
desigualdades, tais como edu-
cação sem qualidade, reduzi-
da oportunidade de empregos, 
capacitação profissional, sa-
neamento básico, etc., quais 
projetos e ações você pretende 
implementar para minimizar o 
impacto dessas desigualdades?

• Quais são os seus planos 
quanto às questões sociais? 
Como pensa promover o ama-
durecimento das populações 
mais carentes com mais e me-
lhor educação e capacitação 
profissional?

• Como pensa em trabalhar 
com a educação?

• Qual a sua posição em 
relação à perseguição religio-
sa contra cristãos em diversas 
nações?

• Qual sua posição em re-
lação ao Estado laico? Qual a 
sua posição sobre o preconcei-

to religioso contra evangélicos 
pelos meios de comunicação 
em massa? O que você vai fa-
zer de concre  to a esse respeito 
em seu âmbito de atuação?

• Dentro do seu âmbito de 
atuação, se eleito(a), quais 
medidas práticas, com exem-
plos, pretendem tomar na área 
econômica e social?

• Qual é sua posição sobre 
a luta de classes? Como você 
pretende tratar as pessoas mais 
ricas, caso seja eleito(a)?

• Dentro do âmbito de sua 
atuação e decisões como você 
vai contribuir para reduzir a 
violência generalizada nas 
cidades?

• Como unir um país desu-
nido e que não acredita mais 
na classe política? Como você 
vai se comportar como político 
seja na vida pessoal, social e no 
exercício de suas funções?

É necessário também levar 
em conta se o candidato se 
alinha aos ideais cristãos. Esse 
se torna um ponto de atenção 
para nós cristãos, pois, no âm-
bito público se poderá, com 
mais vigor e rapidez, pisotear 
e massacrar nossos ideais bí-
blicos de ética e vida e colocar 
em risco nossa vivência no 
mundo.

Estes seriam alguns princí-
pios que poderíamos sugerir 
para a escolha de candidatos 
neste processo eleitoral. Cabe 
a cada um escolher ser ou não 
inocente útil neste jogo.

E agora, 
em quem votar?

OBSERVATÓRIO BATISTA
LOURENÇO STELIO REGA




