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EDITORIAL
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Olá, querido leitor de O Jornal Batista!
No início de setembro escrevi por 

aqui que era um mês intenso, repleto de 
atividades. Outubro chegou e não vai ser 
diferente. O povo Batista continua firme, 
trabalhando para o crescimento da obra 
do Senhor.

No dia 12 de outubro celebramos o 
Dia Batista de Evangelismo Pessoal. De 
acordo com os Princípios Batistas, “o 
evangelismo é a proclamação do juízo 
divino sobre o pecado, e das boas no-

vas da graça divina em Jesus Cristo. 
É a resposta dos cristãos às pessoas 
na incidência do pecado, é a ordem de 
Cristo aos seus seguidores, a fim de que 
sejam suas testemunhas, frente a todos 
os homens. O evangelismo declara que o 
evangelho, e unicamente o Evangelho, é 
o poder de Deus para a salvação. A obra 
de evangelismo é básica na missão da 
Igreja e no mister de cada cristão”.

O Dia das Crianças também é co-
memorado no dia 12 de outubro, mas 

em nosso calendário, o Dia da Criança 
Batista é celebrado no segundo domingo 
do mês. Neste ano, o dia 13 de outubro.

No dia 15 de outubro celebraremos 
o Dia Batista do Brasil, data em que foi 
organizada a Primeira Igreja Batista do 
Brasil, em Salvador-BA.

Também em outubro teremos o Mu-
tirão Nacional Missionário (Munami), da 
União Missionária de Homens Batistas do 
Brasil (UMHBB); a Conferência Nacional 
Multiplique, da Junta de Missões Nacio-

nais (JMN); o Dia do Plano Cooperativo, 
no quarto domingo do mês; e o Dia da 
Reforma Protestante, em 31 de outubro.

E eu, volto a escrever por aqui em 
novembro. Chegou o momento das fé-
rias! Quando voltar, espero ver minha 
caixa de e-mail repleta de notícias do 
que os irmãos têm feito. Excelente mês 
de outubro a todos. n

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB
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CLT na Igreja

O salvador que tudo vê

Jonatas Nascimento*

Já faz algum tempo que algumas 
Igrejas têm sofrido questionamentos 
ante a possibilidade de contratarem os 
seus ministros religiosos pelo regime da 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
ou seja, através de uma relação contra-
tual de trabalho nos moldes da legislação 
trabalhista, mediante os requisitos do 
artigo 3º do citado diploma legal, que 
preceitua: “Considera-se empregado toda 
pessoa física que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob 
a dependência deste e mediante salário”.

É verdade que a atual Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) em vigor 
contempla a atividade de ministro religio-
so em seus múltiplos segmentos, donde 
se conclui que não há ilicitude porquanto 
há previsão normativa.

Por oportuno, a legislação previden-
ciária orienta que “não se considera 

como remuneração direta ou indireta, 
para os efeitos da Lei, os valores des-
pendidos pelas organizações religiosas e 
instituições de ensino vocacional, como 
ministro de confissão religiosa, mem-
bros de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa em 
face de seu mister religioso ou para sua 
subsistência, desde que fornecidos em 
condições que independam da natureza 
e da quantidade do trabalho executado”. 
Assim, sobre este tipo de pagamento 
não incide nenhuma contribuição, pois 
o mesmo não é considerado como re-
muneração. Cumpre salientar, também, 
que o Ministro de Confissão Religiosa 
é considerado segurado obrigatório da 
Previdência Social na qualidade de con-
tribuinte individual (Decreto 3.048/99). 
Neste caso, do valor recebido pelo mi-
nistro de confissão religiosa ou mem-
bro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa em 

face do seu mister religioso ou para sua 
subsistência independa da natureza e 
da quantidade do trabalho executado, 
caberá ao próprio contribuinte individual 
o recolhimento da sua contribuição que 
corresponderá a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor por ele declarado, observa-
dos os limites mínimo (R$998,00 x 20% = 
R$199,60) e máximo (R$5.531,31 x 20% 
= R$1.106,26) de salário de contribuição 
fixados para este ano de 2019.

Acontece que diante da possibilidade 
de se estabelecer uma relação contratual 
de trabalho com o ministro de confissão 
religiosa, que quase sempre é o presi-
dente da organização religiosa, imagi-
nemos cenas do cotidiano do mundo 
corporativo:

Quem será o patrão do pastor?; b) a 
quem o pastor empregado será subor-
dinado?; c) quem dentre os membros 
controlará a sua pontualidade?; d) como 
se dará o seu descanso semanal obri-

gatório a pelo menos um domingo ao 
mês? e) quem o advertirá em casos de 
improbidade, incontinência de conduta 
ou mau procedimento, desídia no desem-
penho das respectivas funções, ato de 
indisciplina ou de insubordinação etc?; 
f) quem o demitirá (com aviso prévio in-
denizado ou trabalhado? g) tenho outros 
questionamentos, mas prefiro por aqui.

Confesso que não tenho capacidade 
de entender o que pode virar onda, como 
também não gostaria de receber os cui-
dados espirituais de um pastor celetista. 
Com todo respeito.

Na próxima edição falarei da im(pos-
sibilidade) de ministros religiosos cons-
tituírem empresas para receber os seus 
proventos ministeriais. n

Autor da obra  
“Cartilha da Igreja Legal”

E-mail: jonatasnascimento@hotmail.com
WhatsApp: (21) 99247-1227

Edson Landi 
pastor, colaborador de OJB

Uma das expressões que mais cha-
mam minha atenção nos Evangelhos é 
“Jesus viu”. Seja na vocação de alguns 
dos apóstolos, na sogra de Pedro que 
ardia em febre, no homem enfermo à 
beira do tanque, na multidão com seus 
inúmeros enfermos, ou na narrativa onde 
Pedro afirma não conhecê-Lo, Jesus 
sempre estava atento às carências e 
às falhas das pessoas. Nas carências, 
Ele agia com bondade. E nas falhas Ele 
demonstrava misericórdia.

É sempre bom termos em mente 

essas passagens bíblicas, pois, muitas 
vezes, por conta dos problemas que 
surgem em nossa vida, podemos co-
meter o grande equívoco de pensar que 
Jesus tinha olhos somente para aqueles 
que foram seus contemporâneos na 
época em que Ele aqui viveu. Mas Ele 
continua o mesmo (Hebreus 13.8). Ele 
continua sensível às nossas fraquezas 
e limitações.

Jesus vê a cada um de nós. Ele co-
nhece toda a nossa vida. Sabe o nosso 
nome. Está ciente dos nossos pecados 
e falhas. Ele também conhece a nossa 
luta e sabe exatamente a intensidade 
da nossa dor. Muitas vezes nos entris-

tecemos porque não somos vistos por 
alguns dos nossos governantes. Não há 
um esforço por parte do poder público 
para conhecer as nossas carências e 
nos socorrer em nossas contrariedades. 
Mas louvado seja o nosso Salvador, por-
que Ele nos vê. E isso deve ser para nós 
uma verdade consoladora. Saber que o 
Senhor sabe das minhas lutas me ajuda 
a viver em paz, entendendo que jamais 
estarei desamparado. O meu Salvador 
me vê.

Eu não sei como está a sua vida e 
o seu coração. Mas sei que Jesus está 
vendo o seu sofrimento, a sua dor. Talvez 
você esteja passando por um período 

muito difícil, de tristeza, chorando pelos 
cantos, se escondendo para ninguém 
ver. Mas Jesus está vendo. Ele é o Sal-
vador que vê as suas lágrimas naqueles 
momentos em que você chora em um 
quarto escuro. Ele vê também as lá-
grimas que ainda estão presas no seu 
coração.

E Ele vai além. Não somente vê o 
nosso sofrimento, mas nos oferece cura, 
perdão, consolo e restauração. Ele con-
tinua ciente do que se passa conosco. E 
Ele continua atuante em nossa vida. Ele é 
o Salvador que tudo vê e que tudo pode. 
Ele pode lhe ajudar em suas dificuldades. 
E você pode contar com Ele. n

DICAS DA IGREJA LEGAL

REFLEXÃO



4 O JORNAL BATISTA Domingo, 06/10/19

José Manuel Monteiro Jr. 
pastor, colaborador de OJB

Jesus sobe ao monte com três de 
Seus discípulos para orar e lá se trans-
figurou. Suas roupas tornaram-se bran-
cas como nenhum lavandeiro no mundo 
seria capaz de branqueá-las. Seu rosto 
brilhava como o sol, e Moisés e Elias 
conversam com Jesus sobre Sua partida. 
Foi uma experiência arrebatadora, e creio 
que qualquer um gostaria de ver de perto 
o que Pedro, Tiago e João vivenciaram.

Entretanto, o relato da transfigura-
ção mostra que qualquer experiência, 
por mais arrebatadora que seja, deve 
vir acompanhada de discernimento. Os 
discípulos presenciaram algo extraor-
dinário, mas em meio à experiência 
arrebatadora, eles demonstraram uma 
falta de discernimento incrível. O que os 
discípulos de Cristo não discerniram? 
Vamos elencar alguns pontos para a 
nossa reflexão.

Em primeiro lugar, que a cruz precede 
a glória (Marcos 8.31; 9.2). O evangelista 
Marcos, no capítulo oito, fala da cruz, e no 
capítulo seguinte ressalta a glória. Com 
isto, ele mostra que o caminho da glória 
passa pela cruz. A mensagem aqui é clara: 
primeiro o sofrimento, depois a glória. O 
apóstolo Paulo com diáfana clareza mos-
tra esta realidade (Romanos 8.18). O que 
os discípulos de Cristo não discerniram?

Em segundo lugar, nossa motivação 
primeira é buscar a face do Pai (Lucas 
9.28-29). Jesus sobe ao monte com um 
propósito estabelecido - buscar a face 
do Pai. Observe que os discípulos estão 

no monte com Jesus e hora nenhuma le-
vantam a voz aos céus para falar com o 
Senhor. Eles não sentem que é necessá-
rio gastar tempo com Deus em oração.

Quando não temos vida de oração, 
as coisas de Deus já não fazem sentido 
para nós. Os cultos tornam-se chatos 
e enfadonhos. A comunhão com os ir-
mãos não buscamos mais, por achar-
mos que não é necessário estarmos 
na Igreja. A fé deve ser cultivada dia 
após dia. O autor do livro de Hebreus 
é categórico quando diz que sem fé é 
impossível agradar a Deus. O que os 
discípulos não discerniram?

Em terceiro lugar, Jesus deve ter 
preeminência (Marcos 9.5-6). Falta a 
Pedro discernimento espiritual. Ele diz 
que seria preciso construir três tendas, 
uma para Jesus, outra para Moisés e 
outra para Elias. Desta forma, ele coloca 
Jesus em pé de igualdade com o repre-
sentante da lei e dos profetas. Mesmo 
andando com Cristo, os discípulos não 
lhe dão a glória que lhe é devida. Her-
nandes Dias Lopes diz: “Onde Cristo não 
recebe a preeminência, a espiritualidade 
está fora de foco”. O que os discípulos 
não discerniram?

Em quarto lugar, a missão de Jesus 
(Lucas 9.30-31). No monte da transfigu-
ração, Moisés e Elias aparecem e con-
versam com Jesus. Qual era o tópico da 
conversa? A partida de Jesus. Em outras 
palavras, a cruz! A cruz era o centro do 
ministério de Cristo. Ele veio para morrer 
em nosso lugar, para nos trazer a liber-
tação. Como é triste perceber que em 
alguns púlpitos a mensagem da cruz já 

foi abolida. O teólogo Warren Wiersbie 
afirma: “Moisés havia conduzido Israel 
para fora da escravidão do Egito, e Elias 
os havia livrado da escravidão dos falsos 
deuses; mas Jesus estava prestes a 
morrer para libertar um mundo pecador 
da escravidão do pecado e da morte”. 
O que os discípulos não discerniram?

Em último lugar, que não podemos 
ficar encastelados em quatro paredes 
(Marcos 9.5). Precisamos entender 
que dentro das quatro paredes (Igreja), 
somos abastecidos, fortalecidos, para 
que possamos fora dos portões exer-

cer o ministério. É fora dos portões da 
Igreja que o ministério se desenvolve. 
Os discípulos queriam ficar no monte, 
desfrutando da glória de Deus. Eles di-
zem: “Bom é estarmos aqui”. O tempo 
passa e a mesma coisa acontece hoje. 
Preferimos o conforto do templo a anun-
ciar em alto bom som que Jesus é o 
nosso Senhor e Salvador. O missionário 
presbiteriano escocês David Livingstone 
disse algo que ficou imortalizado: “Deus 
teve apenas um Filho, e fez dEle um 
missionário”. O melhor investimento é 
na obra missionária. n

Tu me chamaste, Senhor?
Olavo Feijó Pastor & Professor de Psicologia

Experiência sem 
discernimento

Rogério Araújo (Rofa) 
colaborador de OJB

Uma frase atribuída ao cantor de 
reggae, Bob Marley, diz: “Se Deus criou as 
pessoas para amar e as coisas para cui-
dar, por que amamos as coisas e usamos 
as pessoas?”. Em tempos de corrupção 
e uso das pessoas para receber algo em 

troca parece a mais atual declaração.
Quando alguém não sabe o que falar, 

logo usa a palavra “coisa” para definir o 
que não sabe. Tanto é que, até o verbo em 
Português já existe: coisar. E tem os senti-
dos mais variados possíveis, dependendo 
do seu contexto, como diz seu significado: 
“palavra-ônibus para suprir um verbo que, 
por lapso ou ignorância, não ocorre a quem 

fala; são inúmeros seus significados”.
A grande questão é que muitos têm 

coisificado não somente as pessoas ao 
seu redor, mas ao próprio Deus. Tratan-
do-o como um ser humano qualquer, 
desrespeitando-o como Senhor e debo-
chando, seja direta ou indiretamente. E 
isso inclui o modo como vive e denigre 
a imagem de cristão.

O nosso Deus não pode ser compara-
do com nada neste mundo. Ele é superior 
a tudo e a todos e, por isso, precisa de 
respeito e não deve ser tratado como 
“uma coisa qualquer”. Deus é Deus.

“Amado, não sigas o mal, mas o bem. 
Quem faz o bem é de Deus; mas quem 
faz o mal não tem visto a Deus” (III João 
1.11). n

“Então veio o SENHOR, e pôs-se 
ali, e chamou como das outras vezes: 
Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, 
porque o teu servo ouve” (I Sm 3.10).

Ao ver seu filho morrer, pelos es-
tilhaços do para-brisa do seu carro, 
um pai enlutado decidiu pesquisar, 
até descobrir a estrutura daquilo que 
passou a ser conhecido como o vidro 
inquebrável. Deus não vocaciona para 
executar Seus planos, mesmo quando 
não percebamos Seus objetivos, ao 
nos convocar. A morte de uma crian-
ça foi a motivação para um proces-
so industrial que tem possibilitado a 
não destruição de milhões de vidas 
infantis.

Para que o Senhor nos chama? 
Raramente, Sua intenção é o óbvio. 
Como Deus nos diz, “as minhas razões 
são diferentes das razões de vocês”. 

E é nesse desencontro de percepções 
que a fé tem que ser invocada. Amós 
tinha como profissão “cuidar do gado 
e colher figos silvestres...”. Profecia 
nunca foi a atividade regular da vida 
de Amós. Vai daí que Jeová tem lá 
as Suas ideias e, então, achou que 
profetizar através de Naum seria um 
negócio genial. Não somente achou, 
como concretizou.

“Tu me chamaste, Senhor?”. “Logo 
eu, que não entendo do assunto?”. Se 
há uma coisa que a Bíblia quer nos 
ensinar é que o Reino é dEle; o Reino 
nunca foi nosso! A orientação dada 
por Eli ao jovem Samuel, continua vá-
lida: quando em dúvida, pergunte a 
Deus. Perguntar ao Senhor, quando em 
dúvida, sempre será o caminho pro-
posto pela Bíblia, para termos certeza.

Coisificando a Deus

REFLEXÃO
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Carlos Henrique Fonseca

Quem neste mundo é capaz de pen-
sar positivamente, a ponto de imagi-
nar que qualquer mudança que venha 
a acontecer na vida seja para trazer 
situações melhores, de bem-estar, de 
sucesso pessoal? A ideia do otimista 
baseia-se no fato dele imaginar que o 
melhor está sempre por vir e que, real-
mente, a mudança será boa, e, por isso, 
ele empenha toda a sua criatividade para 
quase apalpar essa nova situação, que 
para ele já é tão melhor que a antiga, 
que faz valer a pena o salto no escuro. 
Para uma boa parte das pessoas, no 
entanto, saltar no escuro não parece 
nada animador.

A insegurança e o medo são senti-
mentos frequentes para estes, no que se 
refere a mudanças de situação em geral. 
Tal pavor pode vir configurado em uma 
mudança de emprego, em conhecer uma 
turma nova na escola, mudança de vizi-
nhança, no início de um relacionamento, 
etc. Acaba sendo mais fácil não arris-

car, já que o solo que está a sua frente 
parece não ter firmeza nenhuma; então, 
muitas vezes, a chance de conhecer algo 
novo e bom, é perdida.

Quem teme mudanças anseia por 
segurança e espera estar sempre com 
os pés firmados em um solo estável, 
e por ver claramente o que está a sua 
frente, tenta evitar as surpresas. O de-
sejo de estar continuamente no controle 
da situação e o estresse causado pela 
inconstância das pessoas que estão ao 
seu redor estão sempre martelando em 
sua mente, incomodando, tirando a paz.

O fato é que, ninguém é capaz de 
controlar nem a própria vida, quanto 
mais a dos outros. Ninguém consegue 
evitar as adversidades. Ninguém con-
trola o tempo ou tem domínio sobre 
a natureza, por exemplo. Por isso, se 
acomodar, ou tentar se manter seguro 
em sua zona de conforto nunca trará 
tranquilidade plena ao coração.

Qual conselho então, pode-se dar 
a esses que, na verdade, têm medo de 
viver? Comece. Apenas comece. Tente 

alguma coisa pequena, como se sen-
tar em outro banco na Igreja, ou cortar 
o cabelo em outro lugar ao invés do 
costumeiro. Comece a se arriscar em 
questões mais simples no início, até 
que você consiga se colocar em situa-
ções menos confortáveis ainda, que te 
façam descobrir que você também foi 
preparado para se sair bem nelas. Se 
você deixar alguém escolher o seu prato 
em um restaurante, correrá o risco de 
não gostar da escolha, mas também 
poderá ser surpreendido e descobrir um 
sabor novo e bom, que nunca havia ex-
perimentado. Os que sempre mantêm 
uma atitude positiva na vida fazem isso 
porque sabem que, para se obter uma 
vida mais abundante e feliz, é essencial 
saber que as mudanças nada mais são 
do que veículos para a evolução e, por 
isso, sempre estão abertos a ela.

Um consolo para quem teme pe-
ríodos de mudança é saber que Deus 
nunca muda. Ele é sempre o mesmo, 
ontem, hoje e sempre, e Ele é o auxílio 
certo àqueles que estão no processo 

para se livrar desses medos que apri-
sionam. Deus é sempre Deus e sempre 
te amará. O caráter dEle nunca mudará 
e a Palavra dEle nunca passará, como 
Ele mesmo diz em Marcos 13.31, “Os 
céus e a terra passarão, mas as minhas 
palavras jamais passarão”. Pode-se con-
fiar plenamente em Deus, porque ele 
nunca deixará de ser bom, justo e fiel. 
E quanto a Jesus, Ele sempre será a 
rocha firme para aqueles que querem 
estar fundamentados em solo estável 
e seguro; Ele é quem liberta e cura, o 
corpo e a mente.

Uma mudança válida e necessária, 
que inclusive auxilia na caminhada de 
quem busca o saber lidar com a mutabi-
lidade da vida, é, sem dúvida, entregar a 
vida a Jesus e passar a caminhar Nele. 
Como está escrito em João 14.6, “Jesus 
é o caminho, a verdade e a vida”, por isso 
ninguém precisa sofrer com dúvidas 
na hora de escolher a melhor direção 
para seguir, já que, simplesmente, não 
há outro caminho que leva à plenitude 
da vida. n

Manoel de Jesus The 
pastor, colaborador de OJB

Em Mateus 27.46, encontramos uma 
frase fortalecedora, mas, ao mesmo tem-
po, esquecida. Imaginemos o sofrimento 
do Filho, naquela hora imensamente do-
lorosa, com Seu sangue sendo derrama-
do, a partir da coroa de espinhos e dos 
pés e mãos perfurados pelos cravos. 

Para o povo, uma festa, para os soldados 
romanos, uma tarefa rotineira. Imagine-
mos agora, o sofrimento do Pai, ao ouvir 
do Filho: “Deus meu! Deus meu! Porque 
me desamparaste?”

Reflitamos. Se o Pai tomasse medi-
das nós estaríamos condenados por nos-
sos pecados, e se não tomasse medidas, 
sofreria dolorosamente, ao contemplar o 
sofrimento do Filho. Ambos colocaram 

nossa salvação eterna em primeiro lugar, 
e suportaram o maior sofrimento que 
experimentaram em todo o transcurso 
da eternidade.

Novamente reflitamos. Se, no mo-
mento das tentações, lembrássemos 
desse momento, será que cairíamos na 
tentação, pecando?

Isso posto, podemos concluir, que 
foi com essa intenção que o Espírito 

inspirou Mateus a registrar o fato. E nós, 
sustentamos nossas mentes acesas 
nesse registro? E, se sustentássemos o 
registro em nossas mentes, o Evangelho 
e nosso testemunho não seriam muito 
mais contagiantes? Um avivamento es-
piritual não nos atingiria, e, ao mesmo 
tempo, nossas Igrejas?

Reflitamos sobre isso e façamos a 
experiência. Amém? n

Aos que têm medo de mudança

Lembrança fortalecedora

REFLEXÃO
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VIDA EM FAMÍLIA

Há algum tempo escrevi um artigo 
abordando a questão do cerco que a mí-
dia e grupos tem exercido sobre nós, que 
defendemos os valores judaico-cristãos. 
No artigo, apropriei-me do relato bíblico 
que está registrado em Gênesis 19, que 
fala do cerco dos homens imorais que 
fizeram em torno da casa de Ló, quando 
esse recebeu os anjos enviados por Deus 
para salvá-lo, bem como toda sua família, 
da iminente destruição das cidades de 
Sodoma e Gomorra.

Ainda no mesmo texto citei o caso 
que envolveu o atleta Tiffany, que adota 
o nome de mulher e é habilitado pela 
Confederação Brasileira de Vôlei para 
atuar na modalidade feminina, quando 
geneticamente é homem. Pois bem, mais 
dois casos reforçam a ideia de que a 
cada um ou dois meses há um cerco 
neste sentido. Dois casos servem de 
exemplo, mas um é mais emblemático.

Aconteceu na última Bienal do Livro, 
no Rio de Janeiro, em setembro. O cer-

co se deu quando o prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella, ordenou que 
exemplares do livro “Vingadores - A Cru-
zada das Crianças”, fosse recolhido, co-
locados em cada exemplar um invólucro 
de plástico preto e com lembretes aos 
pais de que tal livro não era apropriado 
para menores.

A orientação do prefeito estava ba-
seada nos artigos 74 e 80 do Estatuto da 
Criança e Adolescente. O grito foi tão alto 
que até se ouviu no Supremo Tribunal 
Federal. A decisão, que começou a ser 
questionada na justiça do Rio de Janeiro, 
terminou com uma decisão do presiden-
te do STF, Dias Toffoli, no sentido que a 
orientação e determinação do prefeito 
Marcelo Crivella tornasse sem efeito. O 
que acabou acontecendo.

Um outro exemplo de cerco aconte-
ceu na tragédia que envolveu a menina 
Agatha, morta por bala perdida no Com-
plexo do Alemão. O caso, no momento 
em que escrevo este artigo, está em 

todos os veículos de imprensa. A reper-
cussão tem se dado por razão de uma 
suposta tese de que a bala teria partido 
do fuzil de um policial.

Mas, quando o garoto Ruhan foi as-
sassinado, com requintes de cruelda-
de, por duas mulheres lésbicas, quase 
ninguém ouviu falar. Dois exemplos 
bem clássicos que mostram como a 
imprensa, os órgãos institucionais, como 
o Supremo Tribunal Federal e tantos ou-
tros segmentos da sociedade tem se 
levantado na defesa de temas que con-
trariam os valores morais e familiares 
cristãos. As personalidades públicas 
que se levantam em favor da família, 
dos princípios cristãos são zombados 
e desqualificados pela mídia.

Como cristãos temos que nos levan-
tar e tornar nossa presença mais notada 
e nosso pensamento mais respeitado. 
Rodrigo Constantino, em um dos seus 
livros, afirma que dez grilos, em uma 
noite, fazem mais barulho do que cem 

vacas ruminando tranquilamente no 
pasto.

Nossa arma principal foi e sempre 
será a oração. Mas, ainda como evangé-
licos, precisamos de ações mais visíveis 
para que nossa voz seja ouvida e mais 
respeitada. O sussurrar de Mardoqueu 
(ou Mordecai) se faz ouvir ainda em nos-
sos dias quando disse à rainha Ester 
essas palavras: “Porque, se de todo te 
calares neste tempo, socorro e livramen-
to de outra parte sairá para os judeus, 
mas tu e a casa de teu pai perecereis; 
e quem sabe se para tal tempo como 
este chegaste a este reino?” (Ester 4.14) 
Qual será nossa reação nesses tempos 
sombrios? n

Gilson Bifano 
Diretor do Ministério OIKOS. Coach de 
famílias, escritor e palestrante na área 

de casamento e família.
Siga-o no Instagram: @gilsonbifano 

oikos@ministeriooikos.org.br

Walmir Vieira 
pastor da Segunda Igreja Batista do Rio de 
Janeiro

Quais as diferenças entre os filhos 
cristãos e não cristãos? Como se com-
portam os filhos cristãos que ainda mo-
ram ou dependem dos seus pais?

Abaixo estão relacionados alguns 
critérios que qualificam uma filha ou 
filho, que podemos chamar de cristãos. 
É possível que alguns filhos não cristãos 
se saiam melhores do que alguns filhos 
cristãos, em alguns aspectos, mas di-
ficilmente serão melhores em número 
maior de aspectos do que os cristãos, 
a não ser que sejam comparados com 
os filhos ditos cristãos, que o não são 
plena e verdadeiramente.

Usando uma pontuação de 0 a 10, 
tendo como nota mínima aceitável para 
um cristão o  oito, qual seria a sua nota 
para as seguintes atitudes que diferen-
ciam os filhos cristãos dos não cristãos?
1. Reconhecem a autoridade de seus 

pais como divinamente estabele-
cida.

2. Procuram obedecer aos pais, pois 
sabem que eles lhes desejam o me-
lhor.

3. Percebem os momentos em que o 
clima emocional do lar não está bem 
e fazem de tudo para não piorá-lo 
mais.

4. Compreendem as limitações finan-
ceiras dos seus pais, não exigem 
nada do que eles podem e, ainda, 
ajudam na divisão das despesas da 

casa quando trabalham fora.
5. Esforçam-se para ajudar nas tarefas 

da casa, a fim de que a carga não se 
concentre em uma só pessoa.

6. Apresentam-se transparentes e sin-
ceros aos pais. Não escondem ver-
dades e acontecimentos especiais 
de suas vidas, nem lhes negam o 
direito de tentar ajudá-los.

7. Sabem escolher suas companhias, 
afastando-se daquelas cujos valo-
res e procedimentos não coadunam 
com os ensinos e com o espírito 
cristão.

8. Buscam expressar seus aborreci-
mentos sabiamente, de forma a não 
transtornar o lar. Falam o que sen-
tem, sem machucar o outro ou tirar 
a paz do lar.

9. Preenchem seu tempo vago com 
ações saudáveis e construtivas: es-
portes, leituras edificantes e outras 
formas de lazer convenientes. Evi-
tam o ócio e não dão espaço para 
que Satanás e a carne trabalhem 
contra suas mentes, envenenando 
o seu coração.

10. Reservam espaço significativo para 
desenvolver sua vida cristã. Estão 
envolvidos na igreja, ouvem mais 
músicas cristãs, oram com frequên-
cia, leem a Bíblia e livros edificantes.

11. Dão bom testemunho de sua fé onde 
estiverem e não se envergonham de 
viver como cristãos.

12. Retornam aos pais anciãos o carinho 
e o cuidado, honrando-os e os valo-
rizando por toda a vida. n

Como nos tempos de Ló - II

Diferenciais 
dos filhos 
cristãos

REFLEXÃO
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 Mascote missionário ganha os 
corações dos baianos por onde passa

São muitas as estratégias que o Es-
pírito Santo de Deus tem dado para que 
as Igrejas alcancem seus alvos de fé. Foi 
assim que surgiu a mascote Malaquias. 
“Assim que recebi o material, comecei 
a orar, pedindo ao Senhor estratégias 
para mobilizar a Igreja em mais uma 
Campanha missionária, pois acabamos 
de encerrar a campanha de Missões 
Estaduais. Foi quando pensei em con-
feccionar uma mala, com um missio-
nário caracterizado com a logomarca 
da Campanha, e, no mesmo instante, 
veio o nome Malaquias”, disse Karine 
Moraes, da Primeira Igreja Batista em 
Santo Antônio de Jesus-BA.

Semanalmente, Malaquias fica na 
casa de uma família da Igreja que deve 
desenvolver reflexões em cima dos três 
pilares missionários: orar, ir e contri-
buir. A mascote tem sido levado para 
diversos ambientes e como ele está 
vestido com uma camisa da Campanha, 
a família responsável aproveita e explica 
o plano de Salvação, como os missio-
nários estão trabalhando nos campos, 
ora pelo tema do dia, dos 40 dias de 
oração, e explica o motivo da mobili-
zação. Assim, Malaquias não tem sido 
apenas um instrumento para alcançar 
o alvo missionário, mas também para 
a multiplicação de discípulos.

Envolva-se com a Campanha anual 
de mobilização “Minha Razão de Viver: 
Multiplicar” até que alcancemos toda 
a Pátria para Cristo. Acesse o hotsite 
www.minharazaodeviver.org.br e faça 
download de todo material: vídeos, mú-

sica oficial, partituras, revistas e muito 
mais!

Cristãos por todo o Brasil têm decla-
rado que a multiplicação de discípulos 

têm sido a razão de viver. Qual é a sua 
razão de viver? n

MISSÕES NACIONAIS
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 ‘Congresso Cross’ reúne adolescentes 
e jovens na PIEB Pindamonhangaba - SP
Congresso foi realizado no início de setembro.

 Junta de Evangelismo e Missões da CB 
Pioneira promove Encontro Anual de Missionários
Programação trouxe aprendizado em diversas áreas.

Ministério de Comunicação da 
Primeira Igreja Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba - SP

A Primeira Igreja Evangélica Ba-
tista em Pindamonhangaba-SP (PIEB 
Pinda), através do Ministério de Ado-
lescentes “Connecteen”, promoveu o 
“Congresso Cross”, realizado entre os 
dias 06 a 08 de setembro de 2019, na 
sede da Igreja.

A programação contou com adora-
ções e louvores ao Senhor, pregação 
da Palavra, presenças de adolescentes 
e jovens da região, momentos de co-
munhão, atividades voltadas ao público 
juvenil, etc.

Dentre os preletores estiveram o 
pastor Fernando Félix, da Igreja Batista 
no Jardim das Indústrias, em São José 
dos Campos-SP; pastor Robson Renê, 
da Primeira Igreja Batista em Moreira 
César, em Pindamonhangaba-SP; pas-
tor Daniel Saad, da Palavra Viva Church 
-  Taubaté-SP, e palestrante para jovens 
e adolescentes no Vale do Paraíba; e 

o pastor João Marcos de Carvalho, da 
Primeira Igreja Batista em Pindamonhan-
gaba-SP. O ministro Kiko Bispo e o cantor 
Fellipe Magalhães com sua banda condu-
ziram a parte musical do evento. A parte 

teatral e a condução de dinâmicas do 
Congresso ficaram por conta do Teatro 
JOCUM Pinda.

O desejo da liderança, bem como 
dos membros da instituição cristã é 

que os adolescentes continuem em 
constante crescimento, sendo cada vez 
mais participantes da Obra de Deus e 
fortalecidos nos caminhos do Salvador 
Jesus. n

Thiago Weege 
pastor, diretor executivo da Junta de 
Evangelismo e Missões da Convenção 
Batista Pioneira

Nos dias 23 a 25 de agosto aconteceu 
na Faculdade Batista Pioneira mais uma 
edição do Encontro Anual dos Missioná-
rios da Junta de Evangelismo e Missões 
(JEVAM). Foi um tempo de investimen-
to na vida de nossos missionários, de 
compartilhar as bênçãos e desafios dos 
campos e também um tempo de aprendi-
zado nas áreas de: Igreja Multiplicadora, 
bem-estar do pastor/missionário e sua 
família, liderança, finanças pessoais e 
conselhos para a vida ministerial. Nestes 
assuntos, fomos ricamente ministrados 
pelo pastor Cirino Refosco, pastor e psi-
cólogo Fabrício Rocha, irmão Mário Pre-
to, presidente da JEVAM, e irmão Nelson 
Ellert, membro da JEVAM.

Foi bom poder rever amigos e animar-
mos uns aos outros. A Faculdade Batista 
Pioneira, além de sediar o encontro, tam-

bém cuidou dos filhos dos missionários 
que foram assistidos por alguns alunos 
da graduação, que também auxiliaram 
na cozinha e nas mais diversas tarefas. 
Que Deus os abençoe pela dedicação 
e carinho.

Nos momentos de comunhão tive-
mos as refeições proporcionadas por 
Igrejas e irmãos da regional Pioneiros, 
além do tradicional “Brechó Missionário”, 

montado a partir de doações de diversas 
Igrejas e irmãos da Pioneira. A todos 
vocês, nossa gratidão! Oramos para que 
o Senhor retribua em bênçãos sem me-
dida. Este brechó abençoou a vida dos 
missionários e os campos. Da mesma 
forma, pastor Claiton Künz mobilizou 
as Igrejas na provisão dos alimentos e 
as casas para hospedar cada uma das 
famílias missionárias, receba nossa 

gratidão! Ainda tivemos um tempo de 
muitas risadas e descontração quando 
os missionários foram levados a uma 
pizzaria da cidade, momento também 
proporcionado por alguns irmãos que 
financiaram a saída. Agradecemos a 
sensibilidade e generosidade em ofertar.

Durante o encontro, tivemos um 
momento muito especial de oração e 
adoração ao nosso Deus. Rendidos aos 
pés de Jesus, exaltamos a Ele, agrade-
cemos tantas bênçãos recebidas e com-
partilhamos o íntimo do nosso coração, 
clamamos por nossas famílias, pelos 
campos missionários, igrejas da Pioneira 
e nossas lutas pessoais.

Deste encontro levamos a coragem e 
motivação para fazermos mais e melhor 
pelo Reino de Deus em nossos campos 
missionários. Cremos, pelo poder do 
Espírito Santo, que o Senhor Jesus fará 
maravilhas nos campos e na vida de nos-
sos missionários. A Ele seja a glória na 
Igreja, em Cristo Jesus, por todas as ge-
rações, por toda eternidade. Amém! n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

Programação contou com adorações e louvores ao Senhor, pregação da 
Palavra, presenças de adolescentes e jovens da região

Equipe de missionários da Convenção Batista Pioneira
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 Projeto JOSUÉ, da CB do Estado de 
São Paulo, chega ao quarto módulo
Iniciativa é proposta missionária da CBESP.

 Terceira Igreja Batista de João Monlevade 
- MG adere ao “Setembro Amarelo”
Assunto foi tratado durante todo o mês na TIB.

Chico Junior 
jornalista da Convenção Batista do Estado 
de São Paulo

O Acampamento Batista “Mary Eliza-
beth Vaughan”, em Sumaré-SP, recebeu, 
nos dias 17 a 19 de setembro, o Módulo 
IV do Projeto Josué, proposta missio-
nária da Convenção Batista do Estado 
de São Paulo (CBESP) para abençoar 
com capacitação, mentoria e financei-
ramente, pastores de Igrejas pequenas 
do Estado. O violeiro Vitor Quevedo fez 
parceria com a ministra Tânia Kammer, 
presidente da Associação dos Músicos 
Batistas (AMBESP), para ministração do 
período de louvor.

A preleção inicial ficou com o pastor 
Roberto Silvado, ex-presidente da Con-
venção Batista Brasileira e ministro da 
Igreja Batista do Bacacheri -PR. Houve 
também mensagem do pastor Daniel 
Ventura, diretor executivo nacional da 
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 
(OPBB).

Quarta e quinta-feira tiveram prele-
ções dos pastores Abner Morilha e Daniel 
Ventura e palavras inspirativas dos pas-
tores William Quintela e Genilson Vaz, e 

do seminarista e gerente administrativo 
da CBESP Ákilla Vicente.

Já as mulheres dos pastores ouviram 
exposições de Jôse Vaz e de Natália 
Ventura, e as crianças receberam mo-
mentos de diversão e edificação com 
integrantes da equipe Viralarte Cia. Tea-
tral, dirigida por André Milano, o criador 
dos bonecos Missionaldo e Missionil-
do - que participaram da Campanha de 
Missões Estaduais 2017. As atividades 
realizadas na capela foram transmitidas 
simultaneamente pela página da CBESP 
no Facebook.

 Na quarta, 18, os três períodos con-
taram com a devocional feita pelo pastor 
William, diretor do Seminário Teológico 
Batista do Centro do Estado de São Pau-

lo, compartilhou reflexão sobre texto de 
Tito 2.11-15. Ela foi seguida pela mensa-
gem do pastor Daniel sobre autoconheci-
mento, o qual também ministrou à noite 
falando sobre a tecnologia e o ministério 
pastoral. A abertura da celebração notur-
na foi feita pela pastor Edmilson Lara, 
da  Primeira Igreja Batista em Peruíbe 
e segundo secretário da CBESP. Entre 
esses dois momentos houve, à tarde, a 
palestra do pastor Abner, na qual abor-
dou a missão e propósito.

Já na quinta-feira, pastor Abner tratou 
do valor essencial da integridade para 
vida pessoal e ministerial do obreiro. 
Foi distribuído e proposto um pacto de 
pureza entre os pastores. E, finalizando 
sua participação e o módulo, Daniel ex-

plorou princípios de educação financeira 
apontando a importância do equilíbrio 
nas contas. A próxima edição acontece 
em março.

O Projeto Josué teve início em junho 
de 2018 e é proposta missionária da 
CBESP para oferecer atualização mi-
nisterial, teológica e complemento do 
sustento a pastores de Igrejas menores. 
Ele possui quatro frentes de atuação. 
A primeira delas aborda capacitação 
e auxílio no sustento ministerial para 
pastores de Igrejas pequenas.

Na sequência, a 2ª fase da proposta 
prevê revitalização das ações missioná-
rias já realizadas pelo território paulista. 
Já a 3ª frente é levar treinamento espe-
cífico para cada macrorregião atendida 
pela CBESP. E, por fim, a 4ª fase visa a 
chegar com o Evangelho a cidades ainda 
sem presença Batista.

Uma plataforma virtual específica 
possibilita associações, Igrejas, pastores 
e todo o povo Batista adotar o Proje-
to Josué a partir de qualquer valor. A 
adoção pode ser feita também ligando 
diretamente para o escritório da Con-
venção Batista do Estado de São Paulo 
(11-3866-6710). n

Inara Dias 
jornalista, membro da Terceira Igreja 
Batista em João Monlevade - MG

Como forma de contribuir para a dis-
seminação de informações acerca da 
Campanha Brasileira de Prevenção ao 
Suicídio “Setembro Amarelo”, a Terceira 
Igreja Batista de João Monlevade aderiu 
ao movimento realizando uma série de 
palestras no templo da Igreja. O assunto 
foi tratado todas as quintas-feiras de 
setembro. No segundo dia da ação, os 
irmãos tiveram a oportunidade de ouvir 
o psicólogo Herick Santos.

Herick, que também é cristão, abordou 
o tema “Como lidar com a depressão à luz 
das escrituras”. De acordo com o profis-
sional, o simples fato de a TIB abrir espaço 
para falar a respeito desse assunto já é 
um ganho enorme, uma vez que ainda é 
muito presente entre as Igrejas a ideia de 
que o cristão não necessita da ajuda de 
um profissional para tratar as emoções. 

“Ainda encontramos muita dificuldade no 
meio cristão, visto que muitas pessoas não 
acreditam que o crente possa sofrer de de-
pressão ou que tenha crises depressivas. 
Portanto, quando há esse esclarecimento 
no púlpito de uma Igreja, direcionada aos 
membros e visitantes, leva-se as pessoas 
a compreenderem que Deus também trata 
de assuntos dessa natureza nas Sagradas 
Escrituras. Então, diante de uma abertura 
como essa, a Igreja contribui para que as 
pessoas se informem e procurem trata-
mento adequado para esse transtorno, 

evitando assim que, num ato de desespero, 
cometam o suicídio” afirma.

Ainda segundo o psicólogo, é pos-
sível que a pessoa identifique sinais da 
depressão por meio de sintomas, que 
podem ser cognitivos, comportamentais 
e que afetam as funções mentais do ser 
humano. “Podem ser considerados como 
sinais da depressão o cansaço em ex-
cesso, irritabilidade constante, lapsos de 
perda memória relacionados a situações 
que não seriam comuns, o esquecimento 
e a perda do apetite sexual. Todos esses 

sintomas geralmente indicam que algo 
está errado, por isso é tão importante 
estar atento ao eles. A boa notícia é que 
ao procurar a ajuda de um psicólogo, o 
profissional poderá trabalhar junto à pes-
soa, pontos como o autoconhecimento, 
a autoestima e a valorização; efeitos po-
sitivos e que não dependem de qualquer 
tipo de medicamento” revela.

De acordo com o pastor da TIBJM , 
Alexandro Albino, a intenção da Igreja ao 
aderir o “Setembro Amarelo” é a de infor-
mar, de maneira precisa, aos membros e 
à comunidade na qual a TIB está inserida 
acerca do assunto. “Diante de um tema 
tão relevante, que é a prevenção do sui-
cídio e sua principal causa, a depressão, 
decidimos levar à Igreja e à comunidade, 
esclarecimentos por meio um profissio-
nal da área da psicologia sobre o tema. 
Além disso, trata-se uma oportunidade 
ímpar de evangelizar e ajudar inúmeras 
pessoas que tanto sofrem a depressão e 
outros problemas emocionais”, disse. n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

Esposas e filhos dos pastores tiveram atividades específicas para ambos 
nesse Módulo IV do Projeto Josué (Foto: Renato Osis / CBESP)

TIB em João Monlevade - MG promoveu uma série de palestras
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 Secretaria-Geral da Convenção Batista de 
Pernambuco coordena mais um Diálogo Cooperativo
Representantes de diversas Organizações participaram do encontro.

 Convenção Batista Mineira promove 
seminário gratuito para vocacionados
Capacitação se dará em três áreas

Extraído do site da Convenção Batista 
de Pernambuco

Na manhã de 11 de setembro foi 
realizado mais um Diálogo Cooperati-
vo, agora entre a Secretaria Geral e os 
dirigentes das instituições da Convenção 
Batista de Pernambuco (CBPE).

Inicialmente, foi esclarecida a neces-
sidade de se entender que a Secretaria-
-Geral é um órgão da Convenção e não 
ela mesma a Convenção. Em seguida, 
o diálogo passou a ser travado sobre 
a importância de se ter consciência de 
que a Convenção se torna visível nas 
Assembleias ordinárias e extraordinárias, 
através dos representantes das Igrejas 
cooperadoras e, nos interregnos dessas, 
através de todos os seus órgãos e não 
somente da Secretaria-Geral.

Feito esse esclarecimento, foi apre-

sentado ao grupo o Fluxo Financeiro da 
Secretaria-Geral, como são divididos os 
percentuais do Plano Cooperativo envia-
dos pelas Igrejas e qual é a situação no 
processo de ajustes atual.

Dialogou-se sobre a importância da 
transparência financeira para o fomento 
da credibilidade dos órgãos da Conven-

ção e para o fortalecimento do compro-
misso das Igrejas. Mas também foi des-
tacada a importância da transparência 
na definição e exercício das atribuições 
e na solução dos problemas cotidianos.

Além disso, dialogou-se sobre a trans-
formação pela qual está passando o site 
da Convenção e como ele se tornará uma 

ferramenta essencial nas comunicações 
entre os órgãos da Convenção, as Igrejas 
associadas e o povo Batista em geral. A 
possibilidade de se rever a configuração 
do programa radiofônico Voz Batista de 
Pernambuco também foi abordada.

O Sítio Silvânia foi lembrado como um 
espaço que precisa ser alvo da atenção e 
cuidado a fim de que seu potencial seja 
devidamente explorado por seus usuários.

Estiveram presentes representan-
tes das seguintes organizações: ABAS, 
AECBPE, AEPBPE, AMBEPEs, OPBBPE, 
UFMBPE, UMHBPE, além dos represen-
tantes da ACOM, ADEC, AME e SAF, da 
Secretaria Geral. Ausentes a ADBPE 
(justificou), CAB e JUBAPE (justificou).

Que diálogos dessa natureza se repi-
tam e se aprofundem, visando o cumpri-
mento da missão e visão da Convenção 
Batista de Pernambuco. n

Ilimani Rodrigues e Kátia Brito 
jornalistas da Convenção Batista Mineira

Uma parceria entre a Convenção 
Batista Mineira (CBM) e a Rede Batis-
ta de Educação (RBE) rendeu mais um 
importante fruto para o trabalho Batista 
em Minas Gerais: o Seminário Teológico 
Batista Mineiro (STBM). A proposta é 
contribuir tanto para a formação teológica 
dos participantes, como também para a 
formação ministerial, por meio da capa-
citação em três áreas: estudo teológico, 
promovido pela RBE, na modalidade EAD; 
encontros presenciais, que acontecerão 
quatro vezes ao ano, com duração de uma 
semana cada; e estágio supervisionado, 
que será realizado na própria Igreja em 
que o seminarista congrega, sob super-
visão de seu pastor.

Segundo o diretor executivo da CBM, 
pastor Marcio Santos, ao longo de quatro 
anos os alunos “receberão o que há de 
melhor no Brasil Batista, no que diz respeito 
a formação teológica. Por meio da vida dos 
professores, os seminaristas serão lapida-
dos e preparados para servir o Senhor com 
excelência. Por isso, louvo a Deus pelas 
Igrejas de Minas Gerais, que apoiam uma 
iniciativa como esta. Que Deus nos ajude 
para que este projeto prossiga para a Sua 
própria Glória, e que Ele seja honrado na 

vida de cada um dos Batistas deste Esta-
do!”, afirma.

O curso é integralmente subsidiado 
pela CBM e pela RBE, que arcarão com os 
custos da plataforma de EAD utilizada na 
capacitação, além de hospedagem, ali-
mentação, transporte dos preletores e todo 
material usado nas aulas presenciais. “En-
tendemos que precisamos investir na vida 
e formação dos nossos vocacionados, por 
isso cremos que certamente o Seminário 
Teológico Batista Mineiro é um divisor de 
águas para os Batistas de Minas Gerais”, 
declara o pastor Márcio Santos.

Um dos irmãos que está experimen-
tando deste investimento é o vocacionado 
Sebastião Rafael, da Igreja Batista Memo-
rial de Cataguases-MG. Ele compartilha um 
pouco da sua gratidão à CBM e à RBE, por 
juntas estarem realizando o seu sonho e 
vocação. “Dentro das minhas condições 

não via possibilidade de fazer um seminá-
rio teológico. Quando surgiu esta proposta 
do Seminário Batista, ela veio de encontro 
ao meu sonho de estudar e de cumprir 
o chamado de Deus para a minha vida. 
Já me vejo, daqui quatro anos, formado e 
pronto para ir ao campo de trabalho com 
muito amor pela minha denominação, por 
Deus, pela obra e pelo meu próximo”, conta 
Sebastião Rafael.

Outro irmão que está muito contente 
pela oportunidade de investir na sua for-
mação para o serviço no Reino de Deus 
é o vocacionado Daniel Pereira Monteiro, 
da Igreja Batista Parque Safira, Muriaé-MG. 
“Tenho percebido e reconhecido como a 
Convenção está investindo na formação 
dos futuros líderes da nossa denominação. 
Isso é muito significativo, pois mostra que 
na nossa caminhada cristã e ministerial 
não estamos sozinhos, o que é de suma 

importância para o ministério. Me sinto 
acolhido pela Convenção, e vejo que a Insti-
tuição realmente está investindo na minha 
pessoa, o que me deixa motivado a dedicar 
aos estudos para quando concluir minha 
formação servir e compartilhar sobre o 
Evangelho de Jesus a todas as pessoas”, 
compartilha.

O primeiro encontro presencial, com 
duração de uma semana, ocorreu entre 
os dias 09 e 13 de setembro, no Centro 
Batista de Treinamento e Lazer (CBTL). 
Na ocasião, o pastor Roberto Amorim de 
Menezes, da Igreja Batista do Farol, em 
Maceió-AL, tratou da temática “Vocação, 
quando Deus escolhe alguém”, trazendo 
aos alunos a visão prática dos desafios 
ministeriais de quem é chamado por Deus 
para o ministério pastoral.

O pastor Danilo Secon, coordenador do 
STBM, destaca que a proposta deste curso 
“é inovadora e pioneira para o Brasil Batista, 
pois envolve uma formação holística dos 
vocacionados, que inclui encontros presen-
ciais, formação teológica e acadêmica por 
meio do ensino a distância, e além disto 
o estágio, no qual será acompanhado e 
mentoreado pelo seu pastor no campo 
em que atuar. Queremos formar a longo 
e médio prazo, uma geração de pastores 
vocacionados para atenderem a necessi-
dade do campo”, avalia. n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

Pastor Marcio Santos, executivo da CBM Turma completa

Atividade aconteceu na sede da Convenção Batista de Pernambuco
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Marzuk e Sarah 
missionários de Missões Mundiais no 
Oriente Médio

Agradecemos a Deus, nosso Pai, e 
também aos irmãos em Cristo, pelas 
oportunidades que temos de poder aju-
dar um pouco aos que encontramos pelo 
caminho. Destacamos a história de uma 
menina, a qual não citamos o nome por 
questão de segurança. Ela nasceu com 
uma má formação na coluna e, por isso, 
não consegue sustentar o corpo em pé. 
Ela precisava muito de um colete que 
pudesse dar sustentação para a sua 
coluna vertebral.

Quando conhecemos essa garota, ela 
vestia um colete muito rústico e que a 
machucava, por não ter sido feito com 
material e técnica adequados. Uma si-
tuação muito ruim para uma criança, 
que apesar de tudo, nos fez sentir sua 
vitalidade, alegria e vontade de viver e 
de brincar!

Somos gratos a Deus por termos 
tidos a oportunidade de ajudá-la com 
um colete adequado, após consulta a 
um especialista.

Esta foi uma forma tremenda que 
tivemos de compartilhar o Evangelho 
através do amor de Cristo que há em 
nós. Temos amado ao nosso próximo, 

permitindo que outras pessoas também 
descubram este amor que vem do Se-
nhor e somente Dele.

Agradecemos também a oportunida-
de de termos desenvolvido um workshop 
sobre preparação de sabão a partir da 
reciclagem de óleo usado para fritura. 
O trabalho foi feito com refugiados e 
os alunos do Colégio de Farmácia, bem 
como professores. Todos ficaram felizes 
em participar.

Ensinamos a preparação de sabão 
em barra e detergente líquido, que de-
pois foram distribuídos aos moradores. 
Esta iniciativa envolvendo a Universida-
de local é nova, pois trabalhos seme-

lhantes são raros.
Levamos alunos e profissionais a 

desenvolverem projetos nos campos 
de refugiados e comunidades caren-
tes. Pela graça do Senhor, temos feito 
este tipo de trabalho todos os anos. 
Cremos que esta é uma forma de prati-
car e compartilhar a mensagem a qual 
acreditamos.

Pedimos oração para que estes pro-
jetos junto a comunidades carentes, 
campos de refugiados e Universidade 
possam prosseguir, mesmo quando não 
estivermos mais aqui. Clame conosco 
para que seja sempre um trabalho que 
glorifique o nome do Senhor. n

Jessé Carvalho 
pastor, coordenador missionário para o 
Oriente Médio, Norte da África e Sahel 
Africano

A imprensa mundial noticiou durante 
o auge da ação do Estado Islâmico, na 
Síria e Iraque, a violência e o abuso que 
os soldados do ISIL cometiam contra 
as mulheres Yazidis. Mas pouco foi no-
ticiado sobre a exploração de jovens e 
meninas sírias refugiadas que vivem 
em acampamentos ou em cidades de 
países como Jordânia, Líbano e Tur-
quia. Por ocasião do Dia Internacional 
Contra a Exploração Sexual e o Tráfico 
de Mulheres e Crianças, 23 de setembro, 
lembramos o drama dessas centenas de 
meninas refugiadas.

Devido à precária situação econômi-
ca de suas famílias, elas são aliciadas 
para casarem com homens de países do 
golfo, geralmente homens até 30 anos 

mais velhos que elas. A família recebe 
um dote e entrega a filha para casar. Só 
que este casamento dura apenas alguns 
dias ou semanas.

A lei muçulmana permite ao ho-
mem dar o divórcio se não houver 

mais interesse da parte dele. E é exa-
tamente isso que acontece. Depois 
de aproveitarem o tempo que lhes 
for conveniente, esses homens dão 
a carta de divórcio e essas jovens 
ficam disponíveis para que alguém se 

case com ela novamente. Na verdade, 
essa é uma forma de legalização da 
prostituição, uma vez que a prostitui-
ção é ilegal perante a lei islâmica. En-
tão, jovens passam de mão em mão, 
sendo usadas e abusadas por esses 
homens.

Missões Mundiais apoia um pro-
jeto que tem ajudado a tirar alguma 
dessas meninas dessa vida. Há três 
anos, apoiamos uma Igreja no Oriente 
Médio que dá abrigo, estudos, proteção 
e, muito mais que isso, dá o verdadeiro 
amor a essas crianças. Uma delas afir-
ma que no projeto ela não só recebeu 
uma família que cuida, ama e zela por 
ela, mas também aprendeu que tem 
um Pai celestial com o qual ela se re-
laciona desde que chegou ao projeto e 
conheceu a Jesus como seu Salvador.

É sua oração e sua oferta que tem 
possibilitado ações como essa. Deus 
abençoe. n

 Transbordando o amor de Deus

 Contra a exploração de refugiadas

MISSÕES MUNDIAIS



12 O JORNAL BATISTA Domingo, 06/10/19

 Membro da PIB em Cachoeiro de Itapemirim - 
ES dedica período de férias ao serviço missionário
George embarcou rumo ao interior de Minas Gerais.
George Vianna 
membro da Primeira Igreja Batista em 
Cachoeiro de Itapemirim - ES

O que eu estou deixando de bom para 
a minha geração? Qual tem sido meu 
legado pra sociedade? E para o Reino 
de Deus?

Todos possuem diversos dons e ta-
lentos (e nem adianta dizer que “ah, eu 
não sei fazer nada”, porque basta puxar 
um pouquinho na memória e você vai 
lembrar de alguma coisa que faz muito 
bem). Então, você tem compartilhado 
com alguém esse talento que Deus te 
deu? Ou tem guardado só pra você?

Foi pensando nessa resposta que 
resolvi embarcar rumo ao interior de 
Minas Gerais, a fim de passar um mês 
ensinando música em pequenas Igrejas 
necessitadas. Entre julho e agosto deste 
ano, tirei férias do meu trabalho e rodei 
por três comunidades diferentes: Ponte 
Nova, Guaraciaba e Santana, que é uma 
roça bem afastada –, dando aulas de 
teclado, violão e técnicas vocais. Foram 
intensos 30 dias e mais de 20 alunos.

Em Ponte Nova, além das aulas de 
música, ajudei o ministério de louvor da 
Igreja local, que estava passando por 
diversas dificuldades. Foi um tempo de 
encorajamento e chamado ao compro-
misso, mostrando a eles a importância 
e a responsabilidade de fazer a obra de 
Deus com zelo, dedicação e excelência. 
Horas de ensaios, bate-papos, estudo 
da bíblia e oração, que fizeram muita 
diferença nesse tempo.

Em Guaraciaba, uma Igreja bem me-
nor, porém com um ministério de louvor 
mais solidificado. Aliás, eu já tinha es-
tado nessa cidade há seis anos, em um 
projeto missionário da PIBCI. Na época, 
ministrei o louvor sozinho com um violão, 
já que não tinha ninguém que tocasse 
na Igreja (ao final do culto, inclusive, o 
pastor me confidenciou que orava todos 
os dias pra Deus enviar um “George” para 

a comunidade). E como Deus faz muito 
mais que pedimos ou pensamos, Deus 
levantou mais de 10 “Georges” nesse 
tempo, que hoje levam o ministério de 
uma forma muito séria e comprometi-
da. Dei aulas para algumas pessoas da 
Igreja e consegui inflamar outros ins-
trumentistas a darem continuidade ao 
que eu estava começando lá na outra 
comunidade, Santana, depois que eu 
viesse embora.

Santana, o lugar onde deixei um pe-
daço do meu coração. Uma roça onde só 
se chega depois de muitos quilômetros 
sacolejando por uma estrada de chão. 
Um lugar pobre e simples, praticamente 
esquecido pelas pessoas “da cidade”. Lá, 
um grupo de 20 pessoas se reúne como 
Igreja há sete anos em uma varanda 
(porque ainda não têm um templo), a 
“varanda da tia Dirce”. O louvor deles 
sempre foi feito todo com a ajuda de 
um playback, já que eles nunca tiveram 
condições de comprar os instrumentos. 
Porém, com a ajuda de muitos irmãos, 
amigos e familiares daqui do Espírito 
Santo, consegui levantar uma grande 
oferta, peguei um carro e viajei até Belo 
Horizonte, onde passei um dia compran-
do diversos instrumentos - pra dar as 
aulas e também já pra ficar na Igreja do 
Santana. Dois violões, dois teclados, um 
contrabaixo, um cajón e até uma bateria 
(além de suportes, capas, estantes, etc.). 

Só na roça do Santana, foram 11 alunos 
(mais da metade da Igreja), incluindo 
crianças, adultos e até um deficiente 
visual, que foi mais um desafio, já que eu 
nunca tinha dado aula para um cego. A 
maioria deles nunca tinha nem ouvido fa-
lar em “dó-ré-mi” e nunca tinham sequer 
encostado em um violão ou um teclado. 
Mas todos eles tinham uma sede incrível 
de aprender, que me deixava emocionado 
toda vez. Alguns dias, eu começava a 
dar aula às 8h e só terminava às 21h (o 
detalhe é que nenhum aluno se atrasa-
va; pelo contrário, enquanto eu estava 
dando uma aula, o próximo aluno já es-
tava treinando no outro instrumento). O 
cansaço era constante, mas a sensação 
de cumprir a vontade de Deus renovava 
minhas forças a todo momento.

A rotina foi bem puxada. Nos finais de 
semana eu ficava em Ponte Nova, dando 
aulas e ajudando no louvor. Durante a se-
mana, eu me desdobrava pra conseguir 
atender os alunos de Guaraciaba e do 
Santana. Foram várias horas dentro de 
ônibus ou carros, viajando pelas estra-
das afora. Dias inteiros com o barulho 
de teclados, violões e microfones no 
ouvido. Nem sempre eu conseguia me 
alimentar tão bem. Dormia na casa do 
pastor ou dos irmãos da Igreja. Enfim, foi 
um tempo desafiador, porém, sem dúvida 
alguma, muito mais recompensador.

Por ser somente um mês, e com to-

dos os alunos começando totalmente do 
zero, minha fé foi bem pequena, a ponto 
de achar que não daria pra ver os frutos 
antes de eu vir embora. Mas, mais uma 
vez Deus me surpreendeu. Em poucos 
dias, a galera já estava tocando como 
“gente grande”. No culto de despedida, 
que fizeram para mim lá no Santana, 
todos os alunos tocaram. Foi quase um 
culto cantado, de tanta música que teve. 
E o louvor do culto, pela primeira vez, 
foi todo feito por eles tocando os ins-
trumentos. Consegui ver um resultado 
muito além do que eu imaginei. Bastou 
eu me colocar à disposição de Deus e Ele 
fez, através de mim, coisas grandiosas. 
Através de alguém limitado como eu, a 
realidade de uma Igreja (e por que não 
dizer de uma comunidade inteira?) foi 
completamente transformada. A “va-
randa da tia Dirce” agora ficou pequena 
pra tantos instrumentos. E o povo que 
fazia um louvor só com playback agora 
aprendeu a tocar diversos instrumentos. 
Deus começou um novo capítulo na his-
tória do Santana.

E aí, qual talento que você tem e está 
guardando pra si? O que você pode ensi-
nar para alguém e ainda não começou? 
Que possamos ser luz para alguém e 
que possamos ser Jesus para o mundo.

“Tendo, pois, Davi servido ao propósi-
to de Deus em sua geração, adormeceu” 
(At 13.36a). n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

George Vianna passou por três comunidades de Minas Gerais com aulas de Música
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 Quanto vale uma alma? 
E se for a de uma criança?
A importância de uma visão cristocêntrica sobre o Ministério com Crianças.

Guerra

Gisele Flores Caldas Manhães 
líder do Ministério Infantil PIBN Kids, da 
Primeira Igreja Batista de Niterói-RJ

Houve um tempo em que as crian-
ças não eram contadas, mas houve UM 
que não só as contou, como também as 
abençoou e as colocou como protago-
nistas do Reino: “das tais [crianças] é o 
reino dos céus”.

Algumas Igrejas tratam as crianças 
como “pequenos adultos” na forma 
como devem prestar culto. Outras apre-
sentam uma espécie de “entretenimento 
gospel” como solução para atraí-las, des-
perdiçando o tempo precioso do culto 
infantil, oferecendo apenas brincadeiras 
a meninas e meninos pecadores e se-
dentos por salvação.

Ambas as abordagens pecam: a pri-
meira não considera que as crianças 
são um público-alvo específico, e que, 
portanto, carecem de linguagem e estra-
tégias próprias. Já a segunda falha na 
medida em que enxerga a experiência 
infantil restrita ao caráter meramente 
lúdico. Diante disso, como agir com as 
crianças que frequentam ou visitam as 
nossas Igrejas?

Primeiramente, precisamos lembrar 
que as crianças são pecadoras e care-
cem de salvação; em seguida, devemos 
acreditar no potencial cognitivo das de-
las: elas são capazes de entender a Bíblia 
e as suas profundas verdades espirituais; 
finalmente, temos que perceber que as 
crianças podem ser cheias do Espírito 

(quando convertidas) e dar frutos. Em 
suma, a salvação é destinada a todos 
(porque “Deus deseja que todos se sal-
vem”) e isto inclui, obviamente, o público 
infantil.  Nesse contexto, torna-se funda-
mental expor o Evangelho e o plano de 
salvação para as crianças.

Precisamos saber adequar a men-
sagem da palavra às necessidades, 
contexto, vivências e expectativas dos 
pequeninos. Era exatamente assim que 
Jesus procedia ao apresentar as ver-
dades complexas do Reino, ajustando 
seu discurso a cada público. Falava de 
pescaria a pescadores, de ovelhas a pas-
tores, de semente a agricultores, e assim 
por diante. Para Jesus, não havia públi-
co excluído, nem tampouco doutos ou 
incultos. Ele alcançou com Sua palavra 
precisa e preciosa a todas as audiências.

Ademais, mesmo quando aparen-
temente distraídas, as crianças estão 
aprendendo. Diferentemente de nós, 

adultos, as crianças conseguem absor-
ver conhecimento de forma muito espon-
tânea e intuitiva. Deus as fez assim para 
que pudessem sobreviver tranquilamente 
diante de um mundo de “novidades” que 
se descortinam dia a dia perante elas. 
Não fossem elas preparadas para “di-
gerir” tanto conhecimento, teriam um 
“apagão cerebral”.

“O que fazer, então, com as crian-
ças?”

Não há, obviamente, uma receita, mas 
há princípios que têm se mostrado efi-
cazes. Podemos compartilhar aqui a 
nossa experiência no Ministério Infantil 
da Primeira Igreja Batista de Niterói, que 
é chamado de PIBN Kids:

“PIBN kids é um lugar de comunhão
PIBN kids, nossa casa de oração
PIBN kids, um tempo de adoração
Para crescermos juntos com Jesus 

no coração”

O cântico oficial (acima) do nosso 
Ministério traduz bem a proposta! Reu-
nimo-nos com as crianças para termos 
comunhão com Deus e uns com os ou-
tros, para orarmos uns pelos outros e 
intercedermos pelas causas do Reino, 
para adorarmos ao único Deus e para 
crescermos em Cristo Jesus.

As lições bíblicas são ensinadas 
usando os mais variados recursos e 
ganham vida perante os olhinhos aten-
tos do público. Assim, as crianças são 
capazes de abrir seu coração e receber 
Jesus como seu Salvador durante o ape-
lo. Aproveitamos também para ensinar 
como podem orar convidando Jesus 
para entrar em seu coração.

Que nossas Igrejas possam enxergar 
a necessidade de investir na vida dos 
pequeninos com um Ministério que leve 
a criança a sério e lhe ofereça oportu-
nidade de salvação e crescimento es-
piritual. n

Jeferson Cristianini 
pastor, colaborador de OJB

Vivemos em meio à guerra. São tan-
tas que até nos acostumamos com elas. 
Banalizamos a violência das guerras. 
As batalhas diárias comprovam que vi-
vemos em conflitos típicos de guerra. 
Batalha é entrar em combate ou lutar 
com todas as forças. São fases de uma 
guerra. Elas cessam, mas nem sempre a 
paz é instaurada após a guerra. Algumas 
guerras terminam com um tratado de 
paz, com a reconciliação e em outros 
casos elas terminam com a derrota do 
adversário. No nosso contexto onde di-
zemos que temos que “matar um leão 
por dia” aprendemos que cada dia é uma 

batalha, uma luta, um esforço para saír-
mos vitoriosos e voltarmos para a casa 
com a sensação de dever cumprido. 

Pensando em guerras, lembro-me 
das sábias palavras do poeta Sérgio 
Vaz “Saudades quando a guerra era de 
mamona”. Na época da infância brincá-
vamos com mamona e fazíamos “guer-
rinhas” de mamona. Como na periferia 
o que não falta é mato e mamona, era 
fácil encontrar. Chique para nós era a ma-
mona avermelhada, mas essa era mais 
difícil de encontrar, já a mamona verde 
tinha em todo lugar. Nós pegávamos 
muitas e, depois, íamos brincar fazen-
do “guerrinhas”. Dividíamos as equipes, 
montávamos as estratégias e começá-
vamos a brincar. Passavam-se horas e 

nós ali, na brincadeira. Naquela época 
não pensávamos em muita coisa. Nossa 
prioridade era brincar. Criança e brinca-
deira são sinônimas. Quando crianças, 
não pensávamos nos conflitos de nossa 
sociedade. Não pensávamos em guerras, 
a não ser na guerra de mamona. Nossas 
preocupações era com o tempo livre, 
com aflição de casa, com o momento 
do futebol, das férias para soltarmos 
pipa, brincarmos de bola de gude e de 
confeccionarmos os nossos carrinhos de 
rolimã. Pensávamos somente em brincar, 
ou seja, em sermos felizes.

Quando vejo o estilo de vida dos adul-
tos, lembro-me das palavras de Jesus 
que nos ensina a nos converteremos e 
assim voltarmos a ser crianças. As crian-

ças só querem ser felizes, só querem 
dar gargalhadas e brincar. A vida está 
ficando muito séria, muito pragmática e 
automaticamente entramos no mesmo 
fluxo das pessoas capitalistas. Ao longo 
do decorrer dos anos, vamos perdendo a 
espontaneidade, a alegria, o bom humor 
e o desejo de brincar, e vamos ficando 
com o semblante sisudo, andamos com 
pressa não para brincar e sim por estar-
mos atrasados para os compromissos 
da vida adulta.

Talvez nossa oração deva ser como a 
de Davi: “Bendito seja o Senhor, a minha 
Rocha, que treina minhas mãos para a 
guerra e os meus dedos para a Batalha” 
(Sl 144.1). n
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Um líder segundo o coração de Deus

Davi Nogueira 
pastor, colaborador de OJB

Existe um livro chamado: “Um pastor 
segundo o coração de Deus”, de Eugene 
Peterson. Fala da relevância do ministro 
ter uma vida consagrada, de oração, es-
tudo da Palavra e bom comportamento 
ético.

Todas as Igrejas têm a expectativa 
que os seus pastores sejam “perfeitos” 
e colocam sobre ele um fardo que, se 
fosse colocado sobre os membros, pro-
vavelmente não aguentariam. Não é só 
missão do pastor ser um “homem segun-
do o coração de Deus”, mas de todos. A 
santificação é para todos!

Em Josué 3.5, Josué está na posição 
de líder do povo de Israel, após suceder a 
Moisés. Ele deu uma ordem para todo o 
povo de Deus: “Josué ordenou ao povo: 
Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor 
fará maravilhas entre vocês”.

Esta ordem é atual. É tempo de cada 
um de nós vivermos em santidade, levar 
as coisas de Deus a sério. Vivermos o 
Evangelho de Cristo em nosso cotidiano.

Se você quer ser um líder segundo o 
coração de Deus, alguns passos precisa 
dar:

1) Santifique a sua vida.
Você não pode viver em cima do 

muro. O seu coração precisa pertencer 
ao Senhor. A Bíblia diz: “Se vivemos, vi-
vemos para o Senhor; e, se morremos, 
morremos para o Senhor. Assim, quer 
vivamos, quer morramos, pertencemos 
ao Senhor”. Paulo explica neste texto, 
que a integralidade da nossa vida, deve 
ser de Deus. Por isto, não podemos viver 
“lá” e “cá”. Um pé na “Igreja”, outro no 
“mundo”.

Analise a sua vida e arranque os cami-
nhos maus. Peça ao Senhor libertação. O 
Salmo 139.24, diz: “Vê se em minha con-
duta algo que te ofende, e dirige-me pelo 
caminho eterno”. O caminho de Deus é 
luz, justiça, paz e, principalmente, amor. 
Peça ao Senhor que te livre da:

• Mentira.
• Inveja.
• Soberba.
• Fofoca.

• Preguiça.
• Vaidade.
• Ignorância.
Muitos crentes erram nestas coisas e 

isso os atrapalha de terem uma profun-
da comunhão com Deus. Santifique os 
seus lábios. Um dos maiores pecados 
que existe na Igreja, não é o pecado se-
xual, mas o “disse que me disse”. Muitas 
Igrejas não tem bons relacionamentos. A 
Igreja é um lugar de leveza, acolhimento 
e espiritualidade.  Santifique sua vida, 
deixe Deus refinar o seu coração; fazer 
de você alguém segundo coração dEle.

2) Santifique a sua família.
Tem uma música que diz: “Eu e minha 

casa serviremos a Deus”. Traga os seus 
filhos à Igreja. Muitos pais de adoles-
centes e jovens que foram criados na 
Igreja lamentam o afastamento de seus 
filhos dos caminhos do Senhor. Mas lá 
no passado, quando seus filhos eram 
crianças, não os levavam para a Igreja. 
Não cometa este erro! Ensine seus fi-
lhos na presença do Senhor. A Bíblia diz: 
“Instrua a criança segundo os objetivos 
que você tem para ela, e mesmo com o 
passar dos anos não se desviará deles” 
(Pv 22.6).

Se você namora ou está em um noiva-
do e vai casar, faça o esforço de celebrar 
sua união na Igreja. Se você recebeu 
uma bênção, conseguiu um bom empre-
go, comprou um veículo, passou em um 
concurso público, comprou sua casa, foi 
curado de uma enfermidade, celebre um 
Culto em Ações de Graças. Muitas vezes 
vivemos pedindo para Deus. E pouco 
agradecemos.

A sua família é uma BÊNÇÃO! Fale 
bem do:

• Seu marido.
• Sua esposa.
• Seus filhos.
• Seu sogro.
• Sua sogra.
• Seu enteado.
• Seu genro.
• Sua nora.
A sua família é um dos melhores te-

souros que Deus te deu. Perguntaram 
para um homem muito rico, porém, so-
zinho: “Qual era o seu maior sonho?”. Ele 

respondeu: ter uma família!
Nos tornamos “Líderes segundo o 

coração de Deus” quando cuidamos da 
nossa família. Quando a nossa casa é 
um ambiente para o exercício da espi-
ritualidade.

3) Santifique o seu trabalho.
Não faça parte de esquemas, ma-

racutaias. Se no seu trabalho, a oferta 
da corrupção é possível, não faça parte 
dela. Tenha uma conduta honesta. Inte-
gridade não é uma qualidade, mas um 
dever de todos.

No Salmo 25.21 está escrito: “Que 
a integridade e a retidão me protejam, 
porque a minha esperança está em ti”. 
O salmista queria ser íntegro. Queira o 
mesmo!

• Não se envolva em escândalos.
• Não queira se dar bem tendo vida 

“mole”. Vida “fácil”. Geralmente 
os que vivem assim, acumularam 
capital de forma errada, em vez 
de estudar. Trabalhar.

• Dê um bom testemunho para a 
sua equipe de trabalho.

• Não assedie mulher dos outros. 
Homem dos outros. No trabalho. 
Muitos casamentos acabaram, 
porque maridos e esposas con-
traíram adultério com colegas 
de trabalho.

• Zele pela sua honra.
• Não jogue seu nome no lixo. Na 

lama.
• Não perca a sua reputação.
Geralmente passamos 8 horas em 

casa e 8 horas no trabalho. Então, uma 
conduta cristã no trabalho é fundamen-
tal! Não queira ficar no molde dos seus 
colegas de trabalho. Mas queira ganhá-
-los para Cristo.

Fazendo isso, você será um “traba-
lhador segundo o coração de Deus”. Lá 
do céu, Deus irá te olhar e dirá o mesmo 
que disse a Jesus, por ocasião do seu 
batismo: “Tu és o meu Filho querido, e 
me dá muita alegria” (Mt 3.17).

4) Santifique a sua Igreja.
Vá à Igreja para adorar. Para servir. 

Ore, visite, ajude, dê a preferência para os 
seus irmãos, ame os seus irmãos, perdoe 

os seus irmãos, abrace os seus irmãos.
Quem não faz parte de uma Igreja, 

está incompleto. A Igreja tem um pa-
pel relevante na sociedade. A Igreja já 
mudou a trajetória de muita coisa. A 
Igreja é uma comunidade de pecadores 
perdoados por deus.

A igreja é a nossa:
• Família espiritual.
• Lugar de oração.
• De comunhão.
• De fazer a obra da evangelização.
• De fazer a obra missionária.
• De ensino da Palavra de Deus.
• De aconselhamento.
• De treinamento.
Bill Hybels, pastor de uma das maio-

res Igrejas dos Estados Unidos, disse que 
as pessoas que fazem parte da Igreja, 
geralmente, elas são melhores. Vivem 
melhor. Absorvem de uma forma mais 
positiva a vida. São mais felizes. São 
mais confortadas. Não estão sozinhas!

Mateus 6, versículos 13 e 14, afirma: 
“Que nós somos o sal da Terra. E a luz 
do mundo”. O poder de Cristo, agindo em 
você, é capaz de transformar realidades.

Valorize a sua Igreja. Nela, você tem a 
oportunidade de ser capacitado. Através 
da pregação, dos estudos e treinamen-
tos, que acontecem.

Tem muita gente boa na Igreja capaz 
de abençoar a sua vida! Seja um “líder 
segundo o coração de Deus”. Que você 
seja segundo o coração de Deus como:

• Pai.
• Mãe.
• Filho.
• Neto.
• Irmão.
• Tio.
• Primo.
• Avô.
• Cunhado.
• Patrão.
• Empregado.
• Vizinho.
• Amigo.
A sua vida precisa exalar Jesus! Em 

I Coríntios 4.1 está escrito: “Que os ho-
mens nos considerem como ministros 
de Cristo”. Essa é a nossa meta. O nosso 
objetivo. O nosso  foco. Vamos em busca 
disso? n
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