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E D I T O R I A L

O cristão deve ter 
uma vida pauta-
da nas Escrituras 
Sagradas. Viver 

dessa maneira inclui muitos 
aspectos, entre eles, o cuidado 
no falar, atenção ao que se 
vê, os lugares que frequenta, 
etc. Mas, hoje, o foco é outro, 
vamos falar sobre as compa-
nhias. Pode parecer que não, 
mas, elas fazem diferença na 
caminhada espiritual.

Isso é tão importante, que 
já aparece no primeiro capí-
tulo de Salmos, no primeiro 
versículo: “Bem-aventurado o 
homem que não anda segundo 
o conselho dos ímpios, nem 
se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta 
na roda dos escarnecedores” 
(Sl 1.1). Ou seja, ao se afastar 

daqueles que praticam o mal, 
que vivem de maneira oposta 
ao que Jesus nos ensinou, você 
será feliz.

É claro que ao longo de nos-
sa vida nós encontramos e nos 
identificamos com pessoas 
que não vivem o Evangelho; 
e não há problema em tê-
-las no vínculo de amizade. 
Geralmente, esses encontros 
acontecem na adolescência e 
juventude, quando a garotada 
está no colégio ou faculdade. 
Eles têm contato com pessoas 
de diferentes costumes, reli-
giões e, infelizmente, muitos 
abandonam a fé e passam a 
praticar aquilo que é contrário 
a Lei de Deus.

Na primeira carta aos Co-
ríntios, o apóstolo Paulo fez 
um alerta: “Não se deixem 

enganar: As más companhias 
corrompem os bons costumes” 
(I Co 15.33). É sutil, mas, aos 
poucos, se não tomamos o 
devido cuidado e se não esti-
vermos alicerçados na Palavra, 
praticamos o que é mau sem 
perceber, achando que aquilo 
é normal. 

A Bíblia nos mostra algumas 
amizades que podem fazer a 
diferença de maneira positiva 
em nossa vida. Davi e Jonatas, 
por exemplo, foram grandes 
amigos. O texto de I Samuel 
1.1 diz que “Jonatas o amou, 
como à sua própria alma.” 
Anos depois, Davi honrou a 
vida de Mefibosete, filho de 
Jonatas, justamente por essa 
amizade. 

Outra coisa, quantidade não 
é qualidade. Você pode andar 

cercado por muitas pessoas, 
mas, na verdade, não há vín-
culo, não há sentimento. Nes-
se caso, só querem estar perto 
quando a situação é agradável. 
Tenha cuidado.

Quando orar, peça também 
por suas amizades. Peça a 
Deus que coloque em seu 
caminho pessoas de bem, 
que amem ao Senhor e Sua 
Palavra; pessoas que te apro-
ximarão mais e mais de Deus. 
Que os momentos de diversão 
sejam leves e inesquecíveis, 
e lembre-se: “O amigo ama 
em todos os momentos; é um 
irmão na adversidade.”

Que Deus te abençoe. Boa 
semana!

 Estevão Júlio, departamento 
de Comunicação da CBB
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“Diga com 
quem 

andas...”
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Silvio Alexandre de Paula, 
bacharel em Teologia, 
membro da Igreja Batista 
Monte Moriá - Volta 
Redonda - RJ

Certa feita, um ho-
mem chamado Ni-
codemos, que per-
tencia a um grupo 

de líderes religiosos da época 
de Jesus, fez a seguinte per-
gunta: “...Como pode um 
homem nascer, sendo velho? 
Porventura, pode tornar a 
entrar no ventre de sua mãe 
e nascer?” (Jo3.4). E Jesus 
prontamente respondeu a 
ele: “Na verdade, na verdade 
te digo que aquele que não 

 Jeferson Cristianini, pastor, 
colaborador de OJB

Todos nós amamos o 
Brasil, amamos a na-
ção em que Deus nos 
permitiu nascer. Nos-

so amor pelo país deve conter 
o desejo de ver as pessoas 
que convivem conosco coti-
dianamente crentes no Evan-
gelho. Nossa forma de amar 
a nação é multiplicando o 
Amor de Deus e espalhando 
o Evangelho de Deus. Nosso 
país precisa conhecer o Amor 

nascer da água e do Espírito 
não pode entrar no Reino de 
Deus” (Jo 3.5). Jesus explicou 
a importância do renascimen-
to espiritual, dizendo que o 
povo não entraria no Reino 
de Deus por viver uma vida 
melhor, mas se renascesse 
espiritualmente.

Nascer de novo é ter uma 
nova vida, livre da condena-
ção do pecado. A Palavra de 
Deus nos diz, em Romanos 
3.23, que: “Porque todos pe-
caram e destituídos estão da 
glória de Deus”. Por termos 
herdado essa natureza peca-
minosa de nossos ancestrais, 
nos afastamos de Deus. Então, 
precisamos ir a Cristo, pois 

redentor de Deus através de 
Jesus. Nosso país não precisa 
de um contingente que se diz 
evangélico, mas que a con-
duta revele proximidade com 
o reino de Deus. Nosso país 
precisa da ação evangelística 
do povo de Deus que ora e 
sai às ruas. Povo que clama 
e espalha a mensagem do 
Evangelho. 

As Boas Novas precisam sair 
dos templos e ganhar as ruas, 
onde o povo está. É também 
o local onde as pessoas estão 
mais receptivas para acolher a 

Ele é o único que pode apagar 
os nossos pecados. Nós lhe 
oferecemos nossos pecados, 
Ele os perdoa, nos torna justos 
diante de Deus e nos oferece 
uma nova vida.

O apóstolo Paulo, ao es-
crever aos Coríntios, disse: 
“Assim que, se alguém está 
em Cristo, nova criatura é as 
coisas velhas já passaram; eis 
que tudo se fez novo” (II Co 
5.17). O versículo fala sobre 
estar em Cristo, para depois 
dizer que a pessoa é uma 
nova criatura. Sabemos que, 
sem Cristo, não há vida e nem 
esperança; estar em Cristo 
indica uma união próxima e 
branda entre nós e o Deus 

mensagem do Evangelho. Pre-
cisamos crer, de fato, que “O 
Evangelho é o poder de Deus 
para a salvação” (Rm 1.16). De 
um lado vemos nosso povo, 
que precisa de esperança, e o 
Evangelho é a mensagem de 
esperança; vemos, também, 
nosso povo em conflito, e o 
Evangelho traz a mensagem 
da reconciliação; vemos nosso 
povo envolvido em violência 
e destruição; e o Evangelho 
apresenta um reino de Paz e 
Amor; vemos pessoas amar-
guradas e cheias de ódio, mas 

Todo Poderoso. É desta união 
que resulta toda a força e po-
der para vivermos da maneira 
que agrada a Deus. 

Se estamos em Cristo, não 
podemos mais viver para 
agradar a nós mesmos. Estar 
em Jesus significa viver como 
Ele, estar bem próximo dEle, 
tornar-se íntimo do Mestre. 
Com isso, nos tornarmos no-
vas criaturas , as coisas ve-
lhas passaram. E essas coisas 
velhas são tudo aquilo que 
praticávamos antes da nossa 
conversão a Jesus. Todos os 
nossos pecados e coisas ruins 
que fazíamos são perdoados 
por Deus e deixadas bem 
longe. 

o Evangelho é a mensagem 
poderosa do perdão de Deus. 
Precisamos divulgar a mensa-
gem poderosa do Evangelho e 
ver os resultados que tal men-
sagem pode provocar.

Devemos clamar por nossa 
nação. Por amor vamos cla-
mar e falar; por amor ao Brasil 
vamos disseminar a mensa-
gem do Evangelho; por amor 
vamos arregaçar as mangas 
e sair a semear o Evangelho 
poderoso do Senhor. 

Nós precisamos clamar pelo 
avanço da obra missionária em 

Esse novo nascimento ain-
da nos concede o benefício 
de sermos feitos filhos de 
Deus; antes éramos apenas 
criaturas de Deus. “Mas a 
todos quantos o receberam 
deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus: aos 
que creem no seu nome” (Jo 
1.12). Pois todo aquele que 
aceita Jesus como Senhor 
de sua vida renasce espiri-
tualmente, recebendo uma 
nova vida de Deus. Por meio 
da fé em Cristo, este novo 
nascimento ocorre de dentro 
para fora.

Este novo nascimento está 
disponível a todo aquele que 
crê em Jesus Cristo.

nosso país, pelos missionários 
e pastores, para que as Igrejas 
sejam despertadas a compar-
tilhar o Evangelho onde estão 
plantadas. É tempo de orar 
por nossa nação e multiplicar 
o Amor de Deus. Nossa maior 
contribuição para a nação 
é a multiplicação do Amor 
de Deus. Ore por sua nação, 
mas não deixe de multiplicar 
o Amor de Deus. O Brasil 
precisa voltar os olhos para o 
Senhor e só o Evangelho pode 
fazer isso. Ore e compartilhe 
o Amor de Deus.

Um novo nascimento

Multiplicando o Amor de Deus
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GOTAS BÍBLICAS
NA ATUALIDADE

OLAVO FEIJÓ 
pastor, professor de Psicologia

Aquele a 
quem amas

“Mas Jesus dizia isso da sua 
morte; eles, porém, cuidavam 
que falava do repouso do 
sono.” (Jo 11.13)

Marta,  Mar ia  e 
Lázaro perten-
ceram à galeria 
dos discípulos 

conhecidos por serem “ami-
gos de Jesus”. Moradores na 
cidade de Betânia, era de 
pleno conhecimento que o 
Mestre fizera do lar dos três 
irmãos o ponto estratégico de 
repouso e recuperação pes-
soal, nas Suas andanças mes-
siânicas. Uma vez tornada 
pública a morte de Lázaro, 
após alguns dias de enfer-
midade, o comentário geral 
foi de profunda curiosidade, 
sobre como seria a reação do 
Mestre (João 11).

A ressurreição de Lázaro 
foi um divisor de águas: da 
parte dos discípulos, alegria 
e aumento da fé. Quanto aos 
adversários de Jesus, o episó-
dio foi a maior prova sobre 
a divindade do Nazareno - 
muito perigosa e que exigia 
um ponto final.

Qual deve ser, hoje, a re-
velação divina pra nós discí-
pulos, diante das ocorrências 
dramáticas, da morte e da res-
surreição? Qual é a natureza 
da proteção divina? Por que 
não recebemos blindagem 
garantida, já que aceitamos a 
missão de ser testemunhas do 
Cristo? Hoje, o que nos blinda 
é o Amor de Cristo por nós. 
Como disse Paulo, nem a mor-
te tem o poder de nos separar 
do Amor de Cristo. Nós somos 
aqueles a quem Jesus ama! 

Edson Landi, pastor, 
colaborador de OJB

“Porque há um só Deus, e 
um só mediador entre Deus 
e os homens, Jesus Cristo ho-
mem.” (I Tm 2.5)

A Bíblia Vulgata, ver-
são da Bíblia tradu-
zida do grego para o 
latim, em I Timóteo 

2.5, não usa o termo “media-
dor” e, sim, a palavra “pontí-
fice”. Estamos acostumados a 
ver esta palavra sendo usada 
em referência ao Papa ou à 
PUC (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo), mas o 
seu sentido é muito profundo 
e esclarecedor quando se trata 
de Jesus Cristo. 

Segundo os linguistas, o ter-
mo pontífice significa “cons-

trutor de pontes”. Ou seja, 
Jesus Cristo é aquele que, atra-
vés do Seu sacrifício na cruz 
do Calvário, construiu uma 
ponte para que o ser humano 
possa chegar até Deus. Te-
ologicamente falando, Jesus 
Cristo é a própria ponte. Ele 
afirma isso ao dizer que é o 
“caminho” (João 14.6). Ele se 
fez ponte. É por Ele que nos 
aproximamos de Deus. Esta é 
a verdade mais linda de toda 
a Bíblia! 

Jesus Cristo é a ponte. Nin-
guém mais precisa viver lon-
ge de Deus. Ninguém mais 
precisa continuar agonizando 
por conta de uma subvida 
sem sentido. Ninguém mais 
precisa perder o sentido da 
vida se afogando nas águas da 
angústia, da depressão e do 
pecado. Há uma ponte pela 

qual podemos caminhar até 
Deus. Cristo é a ponte sobre o 
abismo da morte e do pecado. 

E o apóstolo Paulo deixa 
bem claro que, além de haver 
somente um Deus, há também 
somente um mediador, um 
pontífice: Jesus Cristo. Ou 
seja, religião nenhuma tem o 
direito e o poder de construir 
pontes que nos levem a Deus.  
Todas as pontes construídas 
por mãos humanas são insegu-
ras. Todas as pontes edificadas 
sobre os méritos humanos são 
falsas. Todas as pontes alçadas 
sobre doutrinas humanas são 
perigosas. Cedo ou tarde, seus 
transeuntes cairão nas águas 
abismais que separam o ho-
mem de Deus. Não há outro 
Salvador, não há outro meio 
para chegar até Deus. Jesus 
Cristo é a única ponte.

Natanael Cruz, pastor, 
colaborador de OJB

“Atentando, diligentemente, 
por que ninguém seja faltoso, 
separando-se da Graça de 
Deus; nem haja alguma raiz 
de amargura que, brotando, 
vos perturbe, e, por meio dela, 
muitos sejam contaminados” 
(Hb 12.15)

Ser portador da raiz de 
amargura é como se 
tornar um copo de ve-
neno pensando que 

o outro é quem vai morrer. 
A amargura produz efeitos 
desastrosos e deletérios, para 
quem a nutre, e contaminação 
para os que estão à sua volta. 
Uma pessoa amargurada está 
de mal com a vida; é capaz 
de transformar um ambiente 
de amor em ódio, de paz em 
guerra, de perdão em mágoa. 

Tem raízes que crescem e 
devastam todo o ambiente, 
que antes residia tranquilida-
de, fé, amor, harmonia. Diante 
disso, duas medidas devem ser 
tomadas:

Primeira: Evitar nos alinhar 
com aqueles que plantam a 
amargura. Uma coisa é colher 
o problema, a outra é encon-
trar o remédio para sua cura.

“Quem sabe fazer o bem e 
não faz, comete pecado.” (Tg 
4.17; I Co 1.16).

Segunda: Fazer um trata-
mento alopático. O princípio 
da alopatia cura-se com os 
contrários. Isto é, o amor cura o 
ódio, o perdão cura a mágoa; a 
alegria cura a tristeza; a verda-
de cura a mentira, entre outros.

Um remédio eficaz para curar 
a amargura é o perdão. A amar-
gura tem potencial para consumir 
uma pessoa e destruir a sua espi-
ritualidade, enquanto o perdão 
cura a ferida que a mágoa abriu 
e restaura o relacionamento que 

a mágoa adoeceu. o perdão traz 
vida onde a mágoa produziu 
morte. O perdão é essencial 
àqueles que alimentam o cora-
ção com a raiz do amor puro e 
tem dentro de si mal-estar cons-
tante, insatisfação crônica, infe-
licidade permanente ou tristeza 
incontida. É assim que se corta o 
mal pela raiz. No caso da raiz da 
amargura, Paulo mostra o remé-
dio eficaz em Romanos 12.21: 
“Não te deixes vencer do mal, 
mas vence o mal com o bem.”

Raiz da amargura

A ponte
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Cleverson Pereira do Valle, 
pastor, colaborador de OJB

Muitos são conhe-
cidos por apeli-
dos estranhos e 
até engraçados 

(careca, magrinho, gordinho, 
fofuxo, e etc.). O problema é 
quando as pessoas nos qualifi-
cam negativamente (picareta, 
171, desonesto). Precisamos 
estar atentos com a nossa 
conduta, pois as pessoas estão 
de olho em nós o tempo todo.

Em Atos 6.1-15 fala a respei-

to da escolha dos sete homens 
para cuidar da situação emer-
gencial da Igreja, as viúvas de 
fala grega, que estavam sendo 
esquecidas na distribuição 
diária.

Entre os sete escolhidos 
quero destacar Estêvão. Os 
apóstolos haviam colocado 
diante da Igreja os seguintes 
critérios: escolham homens 
de boa reputação, cheios do 
Espírito Santo e cheios de 
sabedoria.

Estêvão possuía essas quali-
ficações, ele foi um dos sete 

homens escolhidos, mas ele 
tinha outras qualidades, ou-
tras marcas que o destacaram. 
Ele era uma pessoa de boa re-
putação, irrepreensível, tinha 
caráter, uma vida exemplar. 
Ele estava debaixo do contro-
le do Espírito Santo de Deus, 
não fazia nada sem a orienta-
ção do Espírito Santo.

Estêvão usou sua sabedoria 
para mostrar a verdade da 
Palavra de Deus, a tal ponto 
que não podiam contra-argu-
mentar com ele. Estêvão pos-
suía as qualidades exigidas e 

também outras que apresento 
aqui. Ele era cheio de fé, por 
exemplo.

Ter fé é crer no impossí-
vel, é viver na expectativa do 
amanhã, confiando que dará 
tudo certo. É viver na certeza 
de que Cristo já preparou um 
lugar no céu.

Destaco também que Es-
têvão era cheio de graça e 
de poder. A vida dele res-
plandecia a Glória de Deus 
e o Espírito Santo era a fonte 
do poder, a tal ponto de fa-
zer prodígios e sinais entre o 

povo. Em Atos 6.10 diz que 
ninguém podia resistir ao po-
der da Palavra de Deus.

Atos 6.15 destaca que o 
rosto dele brilhava como ros-
to de anjo. Hernandes Dias 
Lopes diz que ele foi conhe-
cido por demonstrar paz em 
momentos difíceis. Sabendo 
que morreria em pouco tem-
po, ele demonstrou uma paz 
inexplicável.

Que possamos ser conheci-
dos por marcas que exaltem a 
Glória de Deus, assim como 
Estêvão foi.

Marcas na vida 
de Estêvão

José Manuel Monteiro Jr, 
pastor, colaborador de OJB

O apóstolo Paulo 
most ra ,  na sua 
carta aos Roma-
nos, que tanto Ju-

deus, como os gentios estão 
debaixo do pecado. No pri-
meiro capítulo, ele discorre 
sobre a depravação gentí-
lica. Os gentios conscien-
temente rejeitaram a Deus, 
colocando-O na lateral da 
vida, e se entregaram a toda 
sorte de pecado. Dificilmen-
te haja uma passagem que, 
tão claramente, assinale o 
que o acontece ao homem 
quando deixa de levar Deus 
em conta. A lista de 21 vícios 
listados pelo apóstolo Paulo 

é a mais extensa de suas epís-
tolas. Já que para os homens 
não valia a pena permanecer 
com a sabedoria divina, o 
próprio Deus os entregou 
a uma disposição mental 
reprovável (Romanos 1.28). 
John Stott ressalta: “A mente 
depravada os conduziu, não 
a imoralidade, mas a prati-
carem o que não deviam, 
evidenciado em uma inú-
mera variedade de práticas 
antissociais, as quais, juntas, 
descrevem a derrocada da 
comunidade humana, na 
medida em que os padrões 
desaparecem e a sociedade 
se desintegra”.

A decadência moral atinge 
todos os relacionamentos do 
homem: o relacionamento 

com Deus, consigo mesmo, 
com o próximo e para com a 
família. Quero fazer alguns 
apontamentos sobre o tema 
que encabeça este texto. 

Primeiro, a vida que não 
leva Deus em conta, tem em 
vista só os seus interesses 
(Romanos 1.29). A palavra-
-chave aqui é avareza. A 
palavra grega para avareza 
é pleonexia. Os gregos de-
finiram pleonexia como o 
maldito amor as posses. O 
indivíduo avarento é aquele 
procura seus próprios in-
teresses com total descaso 
aos direitos dos outros. Os 
avarentos não compreendem 
que a maior felicidade estar 
em repartir e não em reter 
(Atos 20.35).

Segundo, a vida que não 
leva Deus em conta, age de 
maneira tortuosa para tirar 
proveito do outro (Romanos 
1.29). Palavra-chave: dolo. A 
palavra grega para dolo (do-
los) - retrata o homem que age 
de maneira escusa para tirar 
alguma vantagem. É com mui-
ta tristeza que vemos homens 
que se capitulam a corrupção, 
saqueando o erário público, 
deixando a população neces-
sitada. Rui Barbosa disse com 
propriedade: “As ratazanas 
mordem o erário público, 
perdendo a capacidade de 
envergonhar-se com isso”.

Por último, a vida que não 
leva Deus em conta, não tem 
prazer na família (Romanos 
1.31). Expressão chave: sem 

afeição natural. A palavra 
grega usada aqui é astorgos. 
Seu significado é sem amor à 
família. Não adianta ganhar 
o mundo e perder a família. 
De que maneira podemos 
expressar o nosso amor à 
família? Dando tempo de 
qualidade para ela. Existem 
pessoas que estão presentes 
em casa, mas o coração e a 
mente não estão na família. 
É o homem que está pre-
sente, mas a alma dele não 
está apegada a da esposa. 
Ele está presente, mas está 
completamente distante dos 
filhos. Há muita gente assim, 
que mesmo presente, é como 
se estivesse ausente. Família 
é o nosso maior patrimônio. 
Ame-a e cuide dela.

A vida que não leva 
Deus em conta

(Romanos 1.28-32)
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Gilson e Elizabete Bifano

refl exão

“O resultado mais sublime 
da educação é a tolerância.” - 
Helen Keller (1880-1968)

É incrível como em ple-
no século XXI raios 
de intolerância ain-
da queimem, mesmo 

que a humanidade insista em 
crer no ocaso de sua fonte. 
Assusta-nos como um am-
biente onde a multiplicidade 
do saber e a liberdade de 
pensamento deveriam ser 
sempre defendidas seja gro-
tescamente desrespeitado e 
atacado simplesmente por ter 
sido o berço que embalou a 
realização de uma pesquisa 
acadêmica sobre “O bem 

humano básico do casamento 
na teoria neoclássica da lei 
natural: razão prática, bem 
comum e direito”, na qual a 
autora, a mestranda Dienny 
Estefhani Magalhães Barbosa 
Riker, analisou o casamen-
to como um “bem humano 
básico”, constituído de um 
homem e uma mulher. 

É de causar indignação a 
forma violenta e intolerante 
como segmentos da sociedade 
lançaram acusações, intimida-
ções e difamações, inclusive 
pelas redes sociais e no pró-
prio campus da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), em 
uma tentativa de desqualificar 
o referido trabalho, taxando-

-o de anticientífico e de jaez 
religioso.

Por considerarmos essas 
manifestações e ataques ana-
crônicos, pérfidos, desumanos 
e avessos à boa tradição aca-
dêmica, que é democrática, 
livre e plural, nós do Ministé-
rio Oikos – Ministério Cristão 
de Apoio à Família – e do 
Movimento Cristão em Defesa 
da Família, viemos a públi-
co repudiar as ações desses 
grupos e manifestar o nosso 
irrestrito apoio à advogada e 
pesquisadora Dienny Estefha-
ni Magalhães Barbosa Riker, 
por seu trabalho científico, 
qualificado e aprovado pelo 
programa de pós-graduação 

da UFPA, tanto quanto apre-
sentar, de forma enfática, nos-
sa total concordância com o 
fulcro do relatório de pesquisa 
mencionado e apreciação por 
seu meritório teor. 

Como movimentos cristãos 
na sociedade brasileira, com-
preendemos que o casamento 
constituído por um homem 
e uma mulher, monogâmico, 
que prima pela fidelidade con-
jugal, pela integridade, pelo 
respeito mútuo, pela fé em 
Deus e pelo respeito à sua Pa-
lavra normativa, a Bíblia Sagra-
da, constitui de fato um “bem 
humano básico”, o fundamen-
to seguro da família, alicerce e 
âncora de uma sociedade que 

se pretende próspera, feliz e 
saudável.

Afirmamos, por fim, nosso 
anseio de ver em nosso Bra-
sil uma ambiência madura, 
de tolerância e respeito às 
diferenças, em que as ideias, 
teses e propostas, de todos 
os matizes, não sejam im-
postas, mas debatidas com 
liberdade e isonomia de di-
reitos, sem que com isso as 
pessoas que as inspiram e 
esposam sejam agredidas e 
desrespeitadas.

Ministério Oikos - Ministério 
Cristão de Apoio à Família

Movimento Cristão em 
Defesa da Famíl ia

O escândalo da intolerância - 
Nota de repúdio
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Missões Nacionais inaugura duas 
unidades da Cristolândia no Nordeste

Mesmo com núme-
ros alarmantes 
sobre o uso de 
crack e outros 

derivados de cocaína nos es-
tados do Nordeste, segundo 
o Levantamento Nacional 
de Álcool e Drogas (LENAD) 
feito em 2012, a região con-
centra 40% do consumo do 
país. Missões Nacionais se-
gue expandindo o trabalho 
missionário na região. Neste 
mês de abril, foram inaugura-

das duas unidades do projeto 
Cristolândia, cada uma com 
suas peculiaridades e em 
dois diferentes estados, mas 
ambas com o propósito de 
libertar pessoas através do 
Evangelho.

A primeira, Cristolândia 
Viver em Maceió, no estado 
de Alagoas, une os dois pro-
jetos que dão nome a unida-
de, já existentes em Missões 
Nacionais. E desenvolve o 
trabalho com dependentes 

químicos em situação de 
rua, assim como a prevenção 
com crianças, adolescentes 
e jovens, incentivando-os a 
não fazerem a escolha por 
drogas, mas sim a escolha 
de VIVER.

Já em Pernambuco, a nova 
unidade cuidará de mulheres 
que vivem na situação de rua 
e são envolvidas com drogas, 
realizando um trabalho de 
compaixão e graça, nos mol-
des de outras Cristolândias 

femininas que já existem.
“Estamos contentes com 

mais essas duas oportunida-
des de alcançar pessoas com 
o Evangelho e confiantes que 
Deus tem muito a fazer atra-
vés do projeto Cristolândia 
no Nordeste brasileiro”, disse 
a gerente executiva de Ação 
Social, Anair Bragança.

As duas unidades recém-
-inauguradas são coordena-
das pelo casal missionário 
pastor Gildo e Ana Nery Frei-

tas, que aceitaram o desa-
fio de ir ao campo e estão 
preparados para multiplicar 
discípulos naquela região, 
mas que necessitam de todo 
apoio dos Batistas brasileiros, 
através de oração, oferta e 
envolvimento com a causa.

Junte-se a nós e seja parte 
deste mover. Acesse o link 
e saiba como ajudar: https://
www.atos6.com/missoes-
nacionais/projetos/junta-de-
-missoes-nacionais
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Elias Rivelle de Freitas, 
membro da Primeira Igreja 
Evangélica Batista em 
Pindamonhangaba - SP

A Primeira Igreja Evan-
gélica Batista em 
Pindamonhangaba 
- SP (PIEB Pinda), por 

meio do ministério de Adoles-
centes e do ministério de Ju-
ventude, realizou a pintura da 
parede da Sala dos Adolescen-
tes no estilo “Grafite” durante o 
dia 30 de março de 2018.

A iniciativa pioneira na região 
partiu do casal de líderes do 
ministério de Juventude Jéssica 
Marinho e Matheus Salgado, 
bem como do irmão Dalmiro de 
Freitas, que é líder do ministério 
de Patrimônio e Obras.

Fabrício de Souza, ex-
presidente da JUBEG

“Aquele que sonda o 
meu interior, me 
conhece por den-
tro, tudo aquilo 

que sou” - Banda Resgate. Foi 
com esta canção que inicia-
mos mais um acampamento 
da Juventude Batista de Goiás 
(JUBEG). Com a participação 
da Banda Resgate, cantamos, 
choramos e nos alegramos no 
Senhor. 

No feriado de Páscoa, onde 
os cristãos do mundo todo 
celebram o sacrifício vicário 
de Cristo e a sua ressurreição, 
a JUBEG se reuniu nas de-
pendências do Acampamento 
Batista Goiano (ACAMBAGO), 
para celebrar o nome do Se-
nhor Jesus. 

Com o tema “JUBEG 360º”, 
tratamos, durante esses dias, 
da integralidade da vida cristã. 
Durante todo o acampamento 
tivemos grupos de interesse e 
plenárias que trataram direta-

A parte artística foi coordena-
da pelo artista “Joy” e todos os 
trabalhos foram supervisiona-
dos e acompanhados pelo casal 
de novos líderes do ministério 
de Adolescentes, “Tazinho” 

mente dos nossos momentos 
de dúvidas e das constantes 
reflexões que os nossos jovens 
têm sobre sua própria vida. 
Foram momentos de conheci-
mento e aprendizagem acerca 
da Soberania de Deus sobre as 
nossas vidas, nossas escolhas, 
nossos relacionamentos e, 
acima de tudo, sobre a nossa 
fé. Momento de crescimento 
espiritual, onde vimos o agir 
de Deus na vida dos nossos 
jovens, que entendiam, a cada 
exposição, a cada canção en-
toada, o tipo de cristão que 
Deus quer que sejamos. 

Não poderia faltar os mo-
mentos de lazer e descontra-
ção, que aconteceram atra-

Sobrinho e Kelly Piorino.
Na oportunidade, a juven-

tude participou da pintura da 
sala e interagiu com a arte do 
Grafite, ajudando a retratar a 
juventude cristã rendida a Cruz 

vés de brincadeiras de rodas 
(aquelas que os nossos pais 
também cantavam nas “so-
ciais”), futebol, vôlei, e, claro, 
muita música. Tivemos apre-
sentações que variavam de 
voz e piano, duetos com voz 
e violão até o rock da Banda 
Resgate. Foram dias intensos, 
onde vivemos intensamente 
cada minuto, para honra e 
glória do Senhor nosso Deus.

Pela manhã, no domingo de 
Páscoa, fizemos a eleição da 
nova diretoria da JUBEG, a qual 
trabalhará pelos próximos dois 
anos, e encerramos nosso acam-
pamento com a Ceia do Senhor, 
ministrada pelo pastor Helbio 
Rodrigues, um dos nossos pre-

de Jesus. Após a finalização da 
pintura da sala, todos os pre-
sentes participaram de precio-
sos momentos de comunhão 
cristã com lanche, brincadeiras 
e dinâmicas de grupo.

letores e pastor da Igreja Batista 
de Vila Coimbra, em Goiânia 
- GO. Momento único de co-
munhão com nossos irmãos de 
todo o estado de Goiás.

Infelizmente, todo este am-
biente de alegria se tornou em 
pranto, quando soubemos que 
nossos irmãos da cidade de 
Montividiu haviam se envolvi-
do em um acidente de trânsito, 
quando retornavam para sua 
cidade. O micro-ônibus que 
transportava os nossos irmãos 
capotara na BR-060, e levou 
a óbito três jovens, Layane, 
Josileide e Rhanyhéllen, e 
deixou 14 feridos, os quais 
foram rapidamente socorridos 
e algumas horas depois já es-

Pastor Ésio Moreira, ministro 
titular da PIEB Pinda, sente-se 
contente e tem várias expec-
tativas quanto a continuidade 
dos trabalhos com adolescen-
tes e jovens na Igreja Batista.

tavam em sua cidade velando 
o corpo daquelas as quais o 
Senhor chamou para Si. Nesse 
momento de pranto, vimos 
mais uma vez o agir de Deus, 
consolando as famílias e le-
vando conforto ao coração de 
todos que ali estavam.

Apesar da dor, somos gra-
tos a Deus pela sua Graça 
especial, que nos garante que 
“Nem a morte nem a vida, 
nem anjos nem principados, 
nem coisas do presente ou 
do porvir, nem poderes nem 
altura ou profundidade, nem 
qualquer outra criatura poderá 
nos separar do Amor de Deus 
que está em Cristo Jesus nosso 
Senhor” (Rm 8.38-39).

‘Grafite’ e Juventude Cristã se misturam 
na PIEB Pindamonhangaba - SP

Juventude Batista do Estado de Goiás 
participa do Acampamento JUBEG 360o

Jovens da PIEB Pinda aprenderam sobre a arte do grafite Juventude também participou de momentos de comunhão com lanches 
e brincadeiras

Juventude se reuniu no Acampamento Batista Goiano Jovens refletiram sobre a integralidade da vida cristã
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“Coisa boa é ter 
amigos!”;  co-
meço com essa 
afirmação. Há 

quem diga que liderar é sim-
ples, ouso dizer que este nun-
ca liderou ou, se liderou sozi-
nho, frustrou-se.

Liderar é difícil porque “en-
trar” na vida das pessoas já é 
uma responsabilidade enorme, 
ainda mais quando vem atre-
lada ao peso da instituição, 
serviço e título. 

É, liderar não é mole não! 
Mas é possível aliviar um pou-
co da carga. Vamos conversar 
hoje a partir de um conselho 
que tive no início da minha 
caminhada com liderança. 
Esse conselho rege minha vida 
até hoje, na verdade, é meu 
estilo de vida. Quero compar-
tilhar o mesmo com você: faça 
amigos! 

Você já deve ter ouvido al-
gumas vezes que a liderança é 
um lugar de solidão; que não 
se pode expressar as dúvidas, 
frustrações e anseios; que não 
se pode conversar sobre o que 
se passa. A Bíblia nos mostra o 
contrário. “Melhor é ter com-
panhia do que ser só, pois se 
um cair o companheiro o aju-
dará a se levantar” (Ec 4.9-10). 

Hey, galera, muita 
coisa boa aconte-
cendo!  

No primeiro final 
de semana de março, dias 02 
e 03, tivemos a nossa primeira 
reunião do ano. Foi um tempo 
para nos conhecermos, apre-
sentarmos um novo plano 
de trabalho e assumirmos o 
compromisso de caminharmos 
juntos. 

Neste dia, tivemos represen-
tantes das JUBAS Estaduais e 
parte da equipe de trabalho da 
JBB. Apresentamos as coorde-
nadorias de trabalho, nossas 
próximas programações e as 
possibilidades em que cada 
um pode se envolver. Com o 
tempo, vocês conhecerão toda 
a nossa equipe, mas se quise-
rem saber as áreas que vamos 

Existem centenas, talvez 
milhares, ou ainda milhões de 
líderes que estão sofrendo em 
solidão, alguns em depressão, 
porque cederam a um discurso 
que ganhou espaço em nossos 
púlpitos e palestras, mas, que 
não revela a verdade de Cristo 
para nós. Deus não nos criou 
para a solidão, por isso, não 
lute contra a sua humanidade, 
faça amigos. 

Há quem pense que a lide-
rança é um lugar de privilé-
gios. Essas pessoas são atraídas 
pelo título e não pelo serviço. 
Esse pode ser o seu caso, e, 
assim, você deve se sentir 
seduzido a pensar em seus li-
derados como empregados ou, 

trabalhar e como se envolver, 
nos procure através das nossas 
redes socias: Facebook: Juven-
tude Batista Brasileira; Insta-
gram: @somosJBB; Twitter: @
oficialjbb ou do nosso e-mail: 
contato@juventudebatista.
com.br.

E aproveite este espaço em 
O Jornal Batista para falar 

no máximo, seguidores. Mas 
não somos chefes de ninguém; 
fomos chamados para cons-
truir relacionamentos. Cristo, 
nosso Mestre, diz que não nos 
chama mais de servos (embora 
sejamos), mas de amigos (João 
15). Então, não há necessidade 
de manter-se distante. Seja 
amigo dos seus liderados. 

Por último, a Bíblia regis-
tra vários casos de amizades, 
mas quero destacar um que 
se encontra no Evangelho de 
Lucas, capítulo 5, quando 
Jesus pregava em uma casa 
em Cafarnaum. Na ocasião, 
quatro homens carregaram um 
amigo paralítico até Ele. Havia 
uma multidão e uma casa sem 

sobre sua Juventude! 
Todo mês teremos uma 

página da Juventude em OJB; 
sempre na última semana 
do mês. Será uma página 
inspirativa, e também comu-
nicativa, para todos saberem 
o que está acontecendo com 
as juventudes dos nossos es-
tados. Então, se você quiser 

abertura como obstáculos, mas 
eles não desistiram e abriram 
uma passagem através do te-
lhado. Cristo interrompeu o 
sermão para tratar do caso. 
Cristo contemplou a fé (de 
quem? Dos amigos!) e per-
doou os pecados e permite 
que aquele homem caminhas-
se de novo (no duplo sentido). 

Cristo sabe o que realmen-
te precisamos e os amigos 
podem nos levar até Ele. O 
paralítico não podia andar, 
contudo, os amigos o carrega-
ram. Os amigos tiveram fé e 
a fé deles curou o paralítico. 
Consegue ver a importância? 
Então, faça amigos! 

Para finalizar, quero desta-

que as notícias da sua JUBA 
sejam publicadas aqui no 
Jornal, entre em contato com 

car a possibilidade de você 
ficar paralisado ou “sem fé” 
no decorrer da caminhada. E 
para esses mo mentos que lhe 
faltarem forças, que existam 
amigos que o possam carregar; 
e quando lhe faltar fé, que 
haja quem creia por você. O 
Reino de Deus é um Reino de 
amigos, disse Hans Bürky. Foi 
isso que Cristo nos ensinou. Se 
quiser seguir meu conselho, 
faça amigos! 

Amnom de 
Souza S. Lopes

Coordenador 
Juventude 

Batista 
Brasileira 

a gente. Tel: (21) 2157-5599 
/ E-mail: contato@juventude-
batista.com.br.

Carta aos Líderes de Jovens
O meu conselho? Faça amigos!

#SOMOSJBB

Palavra do coordenador

Reunião com líderes dos estados
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O testemunho de vida 
do homem que se 
transformou de per-
seguidor a propaga-

dor do Evangelho estará nos ci-
nemas brasileiros a partir do dia 
03 de maio. Do mesmo estúdio 
de “Ressurreição” e “Quarto 
de Guerra”, “Paulo - Apósto-
lo de Cristo” é o mais novo 
lançamento da Sony Pictures, 
com produção da Affirm Films, 
estúdio especializado em filmes 
baseados na fé como “Milagres 
do Paraíso”, “À Prova de Fogo”, 
entre outros.

Paulo, Apóstolo de Cristo 
(Paul, Apostle Of Christ) conta 
a história de dois homens, Pau-
lo e Lucas, que lutam contra o 
imperador Nero, determinado 
a livrar Roma dos cristãos e as 
fragilidades do espírito humano 
para viver o Evangelho de Jesus 
Cristo e levar sua mensagem ao 
mundo.

Dirigido e escrito pelo pre-
miado Andrew Hyatt (Full Of 
Grace, The Last Night), o longa 
mostra a trajetória de Paulo em 
seus últimos dias de vida preso. 
Enquanto isso, Lucas, o médico, 
visita o velho Paulo para con-
solá-lo, ouvi-lo e questioná-lo, 
para então transcrever as cartas 
que encorajavam os cristãos a 
se manterem fortes na fé contra 
a perseguição romana.

Tudo começou com um fas-
cínio pessoal por Paulo, possi-
velmente a pessoa mais impor-
tante depois de Jesus no Novo 
Testamento. Em seguida, isso 
se transformou em um desejo 
de criar uma exploração bibli-
camente autêntica e cinemato-
graficamente emocionante dos 
últimos dias da vida de Paulo.  
“Paulo sempre esteve na minha 
cabeça como uma figura fasci-
nante”, afirmou Hyatt. “Quando 
penso na graça e misericórdia 
de Deus e quem é a personifica-
ção disso, é sempre Paulo para 
mim. Alguém que vai passar, 
basicamente, do maior perse-
guidor dos primeiros cristãos até 
o maior evangelizador de toda 
a história da Igreja”.

Ao abordar a vida de Paulo 
em um filme, eles descobriram 
por que poucos haviam tentado 
isso antes. “A razão pela qual 
eu acho que não houve muitos 
tratamentos da vida de Paulo 

no cinema é que sua vida é tão 
excepcional e vasta”, disse Ber-
den. “E quase não parece pos-
sível que uma pessoa pudesse 
viver tudo aquilo; é como se ele 
tivesse 100 vidas em uma vida. 
Assim, conseguir encontrar a 
linha narrativa que conectaria 
tudo foi um desafio”.

Produzido por T.J Berden e 
David Zelon, cristãos que assi-
naram também a produção do 
filme O Céu é de Verdade, o fil-
me é baseado nas narrativas do 
Novo Testamento, em especial, 
o livro de Atos dos Apóstolos e 

foi rodado em diversas locações 
na Ilha de Malta.

No elenco, protagonistas acla-
mados pelo do público. No 
papel de Lucas, Jim Caviezel, 
que interpretou Jesus Cristo no 
longa “A Paixão de Cristo”. Para 
Paulo, o experiente ator James 
Faulkner, conhecido por diver-
sos papéis em filmes e séries 
como “Game Of Trones”, por 
exemplo. Além dos dois, Olivier 
Martinez, Joanne Whalley e John 
Lynch protagonizam o drama.

A exemplo de detetives, eles 
se derramaram sobre as refe-

rências bíblicas sobre a vida de 
Paulo. “É fascinante, porque os 
Atos, como as pessoas sabem, 
só vão até a primeira prisão em 
Roma e se encerram aí”, disse 
Hyatt. “O que foi realmente 
divertido neste projeto foi ten-
tar reconstituir o resto da vida 
de Paulo através de suas cartas 
e poder olhar para a Segunda 
Epístola a Timóteo, que é escrita 
no final de sua vida”.

Em suas investigações, Hyatt 
e Berden encontraram deta-
lhes do final da vida de Paulo 
para adicionar à história. Isso 

fez com que Lucas, o autor 
do Evangelho, se tornasse um 
personagem fundamental no 
filme.  “Um exemplo de por 
que Lucas é tão proeminente 
no filme”, conta Hyatt. “Na 
Segunda Epístola a Timóteo, 
quando Paulo está escrevendo 
da Prisão Mamertina, ele está no 
fim de sua vida e há um trechi-
nho bem no topo da carta que 
diz: ‘Somente Lucas está aqui 
comigo’. Bom, então Lucas está 
na prisão naquele momento, e 
aí você continua lendo e diz: 
Espera, então, é isso que está 
acontecendo em Roma, é isso 
que está acontecendo com o 
Nero. Então, você começa a 
construir essa linda paleta neste 
belo mundo que é biblicamente 
exato. Você está preenchendo 
os detalhes, mas está tudo lá”.

Paulo, conhecido como Saulo 
de Tarso, se converteu enquan-
to viajava na estrada de Jeru-
salém para Damasco em uma 
missão para prender cristãos, até 
que Jesus ressuscitado apareceu 
a ele, que foi ferido e cego por 
três dias, de acordo com a Bí-
blia no livro de Atos capítulo 9. 
Paulo escreveu grande parte do 
Novo Testamento e percorreu 
mais de 10 mil milhas a pé para 
pregar o evangelho de Jesus.

Sobre o filme

Elenco
James Faulkner, Joanne Whal-
ley, Jim Caviezel, Olivier Mar-
tinez, John Lynch

Direção e Roteiro
Andrew Hyatt

Produção
T.J. Berden, David Zelon

Produção Executiva
Eric Groth, Harrison Powell, 
Eric Groth

Sinopse:
Em PAULO, APÓSTOLO DE 
CRISTO, Lucas arrisca a vida 
para visitar Paulo, que é mantido 
encarcerado numa prisão romana 
sob o comando de Nero. Juntos, 
eles lutam contra um imperador 
determinado e as fragilidades 
do espírito humano para viver o 
Evangelho de Jesus Cristo e levar 
sua mensagem ao mundo.  

Onde aumentou o pecado, transbordou a graça.

Aguardado, filme Paulo, Apóstolo de Cristo estreia nos cinemas do Brasil dia 03 de maio
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Marcia Pinheiro - Redação de 
Missões Mundiais

P
essoas de várias partes do 
Brasil estão atendendo ao 
clamor das centenas de 
refugiados que têm che-

gado a Boa Vista - RR e estão se 
inscrevendo na caravana SOS Ve-
nezuela, uma parceira entre Mis-
sões Mundiais, Missões Nacionais,  
Convenção Batista de Roraima e 
Convenção Batista Brasileira. Estão 
programadas duas caravanas com 
ações que levarão ajuda humani-
tária aos refugiados venezuelanos, 
compartilhando o Amor de Cristo 
de forma prática. Uma acontecerá 
entre os dias 05 e 15 de maio e a 
outra de 16 a 26 de julho. As ins-
crições devem ser feitas o quanto 
antes pelo e-mail: voluntarios@
jmm.org.br.

O número de venezuelanos que 
buscam refúgio em todo o mundo 

João Marcos Barreto Soares, 
pastor, diretor executivo de 
Missões Mundiais

Os ataques à Síria 
preocupam a to-
dos pelos desdo-
bramentos  que 

podem ocorrer. Mas há algo 
ainda mais importante: as vi-
das que estão naquele país do 
Oriente Médio.

Imagine o que é viver sem 
saber se terá sua vida ceifada 
de repente ou a de seus entes 
queridos? Imagine ter a sua 
vida destruída sem sequer sa-
ber de onde veio a destruição? 
Esta é a realidade das pessoas 
daquele país. E para piorar, a 
maioria não conhece a Jesus 
Cristo. Mas nós estamos na 
Síria mostrando que o EU SOU 
é a Esperança às nações.

Temos três missionários tra-
balhando na Síria com evan-
gelismo discipulado e agindo 
em suporte à Igreja sofredora. 
Todos estão bem, graças a 
Deus. Também estão bem as 
130 crianças do Projeto “Pe-
quenos do Reino”. Neste mo-
mento, temos alguns desafios 
que precisamos compartilhar: 

1. Ore pela segurança dos 
nossos missionários, o casal 

aumentou 2.000% desde 2014. 
No ano passado, o aumento foi 
particularmente acentuado nas 
Américas, inclusive no Brasil, que 
recebe mais de 800 venezuela-
nos por dia. Queremos levar-lhes: 
atendimentos médicos, aulas de 
Português, atividades recreativas, 
evangelismo infantil e evangelismo 
pessoal. Nossa maior necessidade é 
por voluntários na área de saúde: 
clínico geral, ginecologista, pedia-
tra, nutricionista, fisioterapeuta, 
psicólogo, dentista e enfermeiros. 
Mas voluntários de todos os perfis 
são muito bem-vindos.

Há venezuelanos que, sem di-
nheiro para pagar passagens de vin-
da para o Brasil, decidem caminhar 
em busca de carona para percorrer 
os 218 km da BR-174 que separam 
Pacaraima e Boa Vista. E você, o 
que faria para ajudá-los? Seja um 
Voluntário Sem Fronteiras. Embar-
que na caravana SOS Venezuela. 

Jorge e Sofia, e o pastor Ma-
zen. Peça a Deus que lhes dê 
ousadia no compartilhar da fé.

2. Ore pelas crianças que 
estão no Projeto “Pequenos 
do Reino”, para que estejam 
seguras e continuem no cami-
nho de Cristo.

3. Ore pelos cristãos da Igre-
ja sofredora na Síria, tão atin-

gidos nesse conflito que já se 
estende há sete anos.

4. Ore pelos trabalhos com 
refugiados que temos no 
Oriente Médio, principal-
mente pela escola para ado-
lescentes no Líbano, pois os 
meninos estão sendo recruta-
dos para trabalhar na colheita 
de grãos. Se aceitarem isso, 
serão impedidos de aprender 

sobre Cristo. Ore também 
pelo Projeto “Tenda de Brin-
car”, no Iraque.

5. Contribua para as ações 
que desenvolvemos na Síria 
e regiões vizinhas. A manu-
tenção diária de uma criança 
em nossos projetos destas 
localidades custa cerca de 
10 dólares, o preço de um 
lanche em alguns lugares do 

Brasil. Você pode dar uma 
oferta para ajudá-los? 

Para ofertar:
1. Acesse o site https://voca-

cionados.jmm.org.br/doees-
peranca;

2. Use o aplicativo para An-
droid “Missões Mundiais”;

3. Faça um depósito nas 
contas da JMM. 

Os dados para fazer os de-
pósitos estão abaixo. É impor-
tante enviar o comprovante 
do depósito por e-mail para 
fazermos o registro da sua 
contribuição. Envie para exe-
cutivo@jmm.org.br

Bradesco - Agência: 1125 / 
Conta Corrente: 59000-2
Banco do Brasil - Agência: 
3010-4 / Conta Corrente: 
141900-5
Santander - Agência: 3894 / 
Conta Corrente: 13001270-8
Caixa - Agência: 0201 / Conta 
Corrente: 1165-4 OP. 003
Itaú - Agência: 9218 / Conta 
Corrente: 65100-9
CNPJ da JMM: 
34.111.088/0001-30

Deus continue a abençoar a 
sua vida. 

SOS Venezuela

Esperança à Síria

Frequentemente, o pastor João Marcos visita campos de refugiados. Quase sempre ele vai acompanhado 
por outros pastores em caravanas do Voluntários Sem Fronteiras
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Jorge Luiz Rocha, membro 
da Primeira Igreja Batista de 
Irecê - BA

Pastor Michel Ribeiro 
Rocha tomou posse 
no ministério pastoral 
da Igreja Batista em 

Gentio do Ouro - Região de 
Irecê - BA, no dia 10 de mar-
ço de 2018. O novo pastor 
foi seminarista da Primei-
ra Igreja Batista Irecê, entre 
2014-2017, no Seminário 
Teológico Batista do Nordeste 
(STBNE) em Feira de Santana  
- BA, tendo sido consagrado 

Wagner Andrade, diácono, 
1º vice-presidente da Igreja 
Batista da Capunga - PE

Neste mês de abril, 
com muita alegria 
e gratidão, a Igreja 
Batista da Capun-

ga - PE comemora seus 95 
anos de vida. Tudo come-
çou em 19 de abril de 1923, 
quando um grupo de 13 ir-
mãos Batistas, liderado pelo 
missionário W. C. Taylor, 
sentindo a necessidade de 
um trabalho mais eficiente, 
organizou-se em Igreja, cujos 
trabalhos eram realizados no 
casarão nº 1461, da Rua Vis-
conde de Goiana, hoje Rua 
Dom Bosco, em frente ao 
Colégio Americano Batista. 
A primeira diretoria daquela 
Igreja ficou assim constituí-
da: reverendo J. L. Dawning 
(pastor e moderador); Adalgi-
sa Wanderley (secretária); re-
verendo R. S. Jones (tesourei-
ro); seminarista Acácio Vieira 
Cardoso (superintendente da 
EBD e auxiliar do pastor). 

Em 06 de julho de 1930 foi 
eleito como pastor efetivo 
da Igreja, o reverendo José 
Munguba Sobrinho, jovem 
talentoso e idealista, orador 
sacro vibrante, estilista pole-
mista e escritor. 

Em 1967, o pastor Mun-
guba deixou o pastorado da 

ao ministério no dia 30 de 
dezembro de 2017. Pastor 
Michel Rocha é noivo da jo-
vem Denise Souza e, aos 23 
anos, assume seu  primeiro 
ministério pastoral.  

Na ocasião, o pastor Genil-
son Barbosa, da Igreja Batista 
Maranguape, da cidade de 
Paulista - PE,  e que foi o pas-
tor de Michel quando criança 
na PIB Irecê, foi o escolhi-
do como orador do culto de 
posse.

Diversas caravanas das Igre-
jas da região prestigiaram a 
solenidade, destacando-se a 

Igreja por força da aposen-
tadoria, assumindo-o, inte-
rinamente, o pastor Lívio 
Lindoso. O pastor Manfred 

PIB Irecê, com mais de 70 
pessoas. Estiveram presentes 
os pastores Carlos Jardim, da 
PIB Irecê; Nivaldino Vieira, de 
Irecê; Paulo Eufrasino, da PIB 
Xique-Xique; Ivo Rangel, da 
PIB Central; Clovis Nogueira, 
da PIB Ipupiara; Anderson 
Alcides, da PIB Barra; Everton 
Carneiro, da PIB Xique-Xique 
e Josenildo Angelo, da IB Fi-
lho de Sião, em Xique-Xique; 
membro da diretoria da Asso-
ciação Batista do Oeste (ABO), 
que saudou o novo pastor em 
nome do presidente, pastor 
João Pinheiro Jr.

Grellert assumiu o pastorado 
em 1970, desenvolvendo 
um profícuo ministério até o 
primeiro semestre de 1980, 

quando, em 26 de dezembro 
desse mesmo ano, o pastor 
José Almeida Guimarães as-
sumiu a direção da Igreja. 
Com sua experiência como 
pastor, professor e profundo 
conhecedor das lides deno-
minacionais, o pastor Guima-
rães desenvolveu um exce-
lente ministério até o mês de 
setembro de 2006, quando, 
no mês seguinte, em uma 
eleição ordeira e dirigida por 
Deus, assumiu o pastorado 
da Igreja o pastor Ney Silva 
Ladeia; grande evangelista, 
com uma oratória eloquen-
te. Seu ministério durou 17 
anos (06 como ministro de 
Evangelismo e Missões e 11 
anos como pastor presiden-
te). Chamado por Deus para 
serví-lO nos Estados Unidos, 
partiu no final do ano de 
2017.

Hoje, vivendo um momen-
to de sucessão pastoral, o 
1º vice-presidente, diácono 
Wagner José de Andrade 
Neto, assumiu a Igreja, na 
companhia do 2º vice-presi-
dente, pastor Esdras Gaspar, 
e do corpo ministerial da 
Igreja, composto pelos se-
guintes irmãos: França Cleia 
Borges de Sousa (ministra de 
Educação Cristã); Cassia Vir-
gínia Guimarães Cavalcanti 
e pastor Apolônio Caval-
canti (ministros da Família); 

Apolônio Guilherme Ataíde 
Júnior (ministro de Música); 
pastor Roberto Santos da Sil-
va (ministro de Evangelismo 
e Missões); pastor Benevando 
Farias (ministro de Apoio à 
Pessoa com Deficiência); e 
pastor Ronaldo Robson Luiz 
(ministro da Integração). A 
vice-presidência da Igreja 
tem contado, ainda, com o 
apoio do nosso Corpo Diaco-
nal, demais membros da di-
retoria, líderes, funcionários, 
membros e congregados, 
que, unidos como Corpo de 
Cristo, cooperam para o bom 
andamento dos trabalhos da 
casa do nosso Deus. 

Portanto, ao completarmos 
95 anos, alicerçados na Pala-
vra de Deus, sob a inspiração 
e orientação do Espírito San-
to, lembrando-nos sempre da 
nossa Missão - “Proclamar 
a Palavra de Deus, fazendo 
discípulos e promovendo a 
adoração, a edificação e o 
serviço” - e dos valores que 
norteiam a denominação 
Batista, caminhamos firmes 
rumo ao centenário, cons-
cientes do papel que temos 
como agência do Reino dos 
céus, louvando a Deus e 
exaltando o nome soberano 
do Senhor Jesus, proclaman-
do: “Grandes coisas fez o 
Senhor por nós, e por isso 
estamos alegres” (Sl 126.3).

Igreja Batista Gentio do Ouro - BA 
empossa novo pastor

Igreja Batista da Capunga - PE festeja   
95 anos de existência

Membresia celebra data e caminha com expectativa rumo ao 
centenário

Este é o primeiro ministério do pastor Michel Ribeiro
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Leandro Hüttl Dias, pastor da 
Igreja Batista em Vila Galvão 
- GO

“Cantem-lhe uma nova can-
ção; toquem com habilidade 
ao aclamá-lo.” (Sl 33.3 - NVI)

Desejosos de aperfei-
çoar o louvor que o 
nosso Senhor me-
rece, por quem Ele 

é e pelo que fez por nós na 
Cruz, os membros do ministé-
rio de Louvor da Igreja Batista 
Vila Galvão - GO (IBVG) se 
reuniram para realizar o I Se-
minário de Louvor da IBVG.

As palestras foram minis-
tradas pelas irmãs Jéssica e 
Fabiana, e o irmão Kaitson, 
que em 2017 participaram 
do Seminário de Louvor da 
Vineyard, em Piratininga - SP, 
e sentiram a necessidade de 
compartilhar o aprendizado 
com a Igreja local.

Para auxiliar-nos nesta ta-
refa, recebemos o ministério 
de Louvor P.A. - Pecadores 
Anônimos, que proporcionou 
momentos de adoração junto 
com aqueles que durante o 
ano inteiro servem a Igreja; foi 
a oportunidade do ministério 
local poder ser conduzido por 
outros adoradores. O evento 
foi dirigido também pelo líder 
de louvor da IBVG, o irmão 

José Carlos, pastor, 
missionário mobilizador 
voluntário da JMN

No dia 14 de abril de 
2018, missionários 
voluntários de Ma-
caé - RJ partiram 

para mais uma viagem missio-
nária, o qual envolve pessoas 
que vivem em situação de rua 
e em dependência química. É 
a Igreja de Cristo demostrando 
a compaixão, graça e o amor 
com a sociedade. 

Foram realizados diversos 
trabalhos sociais e, o mais 
importante, a Palavra de Deus 
foi explanada e houve que-
brantamento e salvação em 
Cristo Jesus.

Josué, e começamos com uma 
dinâmica de grupo realizada 
pela nossa também líder de 
louvor, irmã Daniela, que aju-
dou a nos conhecermos ainda 
melhor como equipe.

Para iniciar as ministrações, 
a irmã Jéssica, relatora dos 
líderes de louvor da nossa Igre-
ja, destacou o que foi dito no 
Seminário em que participou, 
acerca da essência do louvor 
no culto: a música transpira 
a nossa teologia e princípios. 
Enfatizou que o centro do lou-
vor deve ser Cristo, que a ado-
ração não é sobre nós, sobre 
“minha roupa ou meu arranjo 
musical”, e, citando Colossen-
ses 1.15-20, pontuou: “É para 
Ele e não a nós, dentro de nós 
Ele deve ser o centro - lembre-

Parabéns aos voluntários de 
Macaé que se disponibiliza-
ram: Edimália Porto de Souza 
(IB Fonte e Vida), pastor Agnal-
do Filho, Denilda Sardinha M. 

-se de Jesus e Sua presença”.
O irmão Kaitson, um dos ba-

teristas da Igreja, tratou sobre 
práticas de banda, destacando 
que não pode haver egoísmo 
entre os que tocam os instru-
mentos no louvor, e que deve-
mos, antes, demonstrar o amor 
um ao outro na banda. Não 
é competição, mas serviço a 
Deus: a preocupação não é 
com o som, mas com a Men-
sagem que estamos levando.

Trabalhando a parte vocal, 
a irmã Fabiana, que canta no 
louvor, explicou a necessida-
de de que as letras cantadas 
sejam biblicamente corretas. 
Além disso, é preciso haver 
uma sinergia entre as vozes 
e o instrumento, e, que para 
tanto, é indispensável preparo 

Rocha, Marcos Rocha de Sou-
za, Pedro Raul de Souza Vieira, 
Queli Abreu Florentino Matos, 
Ueverton Tomé da Silva (IB. 
Jardim Franco), Anne Karolline 

e dedicação. A maior preocu-
pação, contudo, deve ser não 
depender da nossa voz, mas 
confiar em Jesus.

O encerramento das minis-
trações foi realizado com uma 
mensagem bíblica pregada 
pelo pastor Leandro, pastor 
da Igreja local, que abordou 
Filipenses 2.5-11, comparti-
lhando o que em Teologia é 
conhecido como o “Esvazia-
mento de Cristo”, ponderando 
que Jesus se humilhou para vir 
a esta terra, a fim de realizar 
a obra que o Pai planejou e 
que tanto precisávamos para 
a salvação eterna - que Ele a 
concluiu majestosamente - e, 
então, foi exaltado. O Deus 
Triúno, a obra de salvação - e 
todo o seu processo - devem 

Ramos Chaves, Eliane Antunes 
Silva, passtor José Carlos da 
Siva Freitas, Luis Fernando Ca-
etano Filho, Patrícia Fernandes 
Moura, Priscila da Silva Mes-

ser reconhecidos com eterna 
gratidão pelas Igrejas de Jesus 
espalhadas na face da terra, 
lembrando que os cultos que 
celebramos são para glorificar 
a Deus por quem Ele É e pelo 
que fez no Calvário - jamais 
podemos perder isso de vista, 
transformando o culto em um 
serviço aos interesses huma-
nos.

Durante o Seminário, tive-
mos sorteios de vários brindes 
e, ao final, a entrega do Cer-
tificado de Participação, cul-
minando com um momento 
de comunhão com um lanche 
preparado pela nossa também 
líder de louvor, irmã Ionaide, 
com a ajuda das diaconisas da 
nossa Igreja, a quem agradece-
mos o carinho.

quita Caetano (IB Memorial de 
Macaé), Aurineide Alves Vieira 
da Silva (PIB Lagomar) e Anny 
(Quarta Igreja Batista Concei-
ção de Macabu)

Igreja Batista Vila Galvão - GO realiza I 
Seminário de Louvor

“Jesus Transformação e Vida!”

Cerca de 15 pessoas vieram de Macaé - RJ para realizar a ação Alvo eram pessoas em situação de rua e dependentes químicos

Integrantes do Ministério de Louvor da Igreja Batista Vila Galvão sentiram a necessidade de compartilhar o que aprenderam em um evento
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Antonio Pirola, pastor, 
colaborador de OJB

Nos tempos antigos, 
a educação dos fi-
lhos era muito se-
vera. Com o passar 

dos anos, muitas mudanças se 
operaram nessa relação e os 
pais gradualmente adotaram 
formas “mais suaves” de tratar 
os filhos. O problema é que 
se esperava que os pais, ao 
passar o tempo, aprendessem 
a fazer a dosimetria correta na 
aplicação da disciplina, mas, 
infelizmente, a educação fami-
liar foi para o outro extremo, 
o da permissividade. Segundo 
Buriasco (2017), muitos pais 
se tornaram antirrepressivos 
e têm demonstrado sérias di-
ficuldades para impôr limites 
aos filhos. Alguns deixam que 
seus filhos façam o que que-
rem, passem da conta e se 
tornem indisciplinados e arre-
dios a qualquer determinação 
dos adultos. Do autoritário ao 
permissivo, dois comporta-
mentos radicais e nocivos para 
a educação. [1]

Diga-se de passagem, que o 
Estado teve um papel impor-
tante neste processo quando, 
no passado, não investigava 
os casos reais de violência 
familiar e no presente inter-
fere além da conta, limitando 

Carlos Henrique Falcão, 
pastor, colaborador de OJB

Da mesma fonte que 
produz tramas con-
tra a família, a TV 
também usa a inti-

midade dela para ganhar rios 
de dinheiro. Ao anunciar a 
programação de transmissão 
do Carnaval pensou exata-
mente naqueles que não irão 
ao Sambódromo e ficarão 
em casa assistindo a “festa”. 
Dizia a propaganda: “Faça da 
sua sala uma avenida!” É uma 
proposta interessante, levando 
em conta as inúmeras vezes 
que a emissora desfaz o casa-
mento em seus folhetins como 
algo descartável. Por trás desta 
ideia está a mensagem de que 
você deve procurar viver aqui-

excessivamente a atuação dos 
pais. A polêmica lei da palma-
da é um exemplo disso. Mas 
este é um assunto para outro 
artigo. Contudo, em vez de se 
criar barreiras que obstam e/ou 
dificultam a educação familiar, 
o que deveria ser feito é um 
investimento maior no sentido 
da educação dos pais. Nesse 
contexto não se pode deixar 
de reconhecer o excelente 
trabalho feito por profissionais 
sérios da área de psicologia e, 
principalmente, a atuação das 
Igrejas cristãs em prol da famí-
lia. Muitas Igrejas promovem 
cursos de noivos, encontros de 
casais, palestras sobre finanças 
domésticas e, principalmente, 
educação dos filhos.

Entretanto, o assunto que 
nos orienta neste texto diz 
respeito a uma tendência que 
se verifica nos tempos atuais, 
de limitar cada vez mais o po-
der dos pais sobre os filhos e 
transferi-los para o Estado. Um 
dos meus artigos no Jusbrasil 
abordou sobre essa temática 
citando o caso do Canadá, que 
recentemente aprovou uma 
lei que permite que os pais 
percam a guarda dos filhos 
caso se recusem a aceitar de-
terminada ideologia. Também 
foi mencionado um projeto 
apresentado na Câmara dos 
Deputados que tem uma base 

lo que traz felicidade, mesmo 
que contrarie os princípios na-
turais da criação de Deus. Por 
isso, a defesa contundente da 
ideologia de gênero propondo 
que a família pode ser formada 
por diversas mutações criadas 
pelo próprio ser humano. 

Quem produziu a propagan-
da sabe que a família é um 
lugar extremamente importante 
para a disseminação de ideias. 
A pessoa sabe que se a família 
estiver unida em torno da trans-
missão poderá vender com mais 
facilidade seus produtos. Na 
verdade, a transmissão se torna 
um pretexto para os interesses 
econômicos e de implantação 
de ideias que destruirão a pró-
pria família. Conflitante, não?

A família é um projeto de 
Deus, que nasceu com a cria-

ideológica muito semelhante à 
lei canadense. [2]

Vejo com extrema preocu-
pação essa ingerência estatal 
crescente no seio da família, 
entretanto, algo que precisa 
ser esclarecido é que existem 
leis aprovadas que vão à con-
tramão desta “evolução cultu-
ral”, e que garante aos pais o 
direito de educar os seus filhos 
e de recorrer judicialmente 
caso o Estado extrapole os li-
mites legais. Vejamos algumas 
delas:

O Tratado de São José da 
Costa Rica (Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos), 
norma supralegal, prevê no 
seu artigo 12, inciso IV, o se-
guinte: “Aos pais e, quando for 
o caso, os tutores, têm direito 
a que seus filhos e pupilos 
recebam a educação religiosa 
e moral que esteja de acordo 
com suas próprias convic-
ções”. 

A Constituição Federal, no 
artigo 229, diz que os pais 
têm o dever de assistir, criar e 
educar os filhos menores.

O artigo 1634 do Código Ci-
vil Brasileiro que diz que com-
pete aos pais, quanto à pessoa 
dos filhos menores, dirigir-lhes 
a criação e educação. 

Vale ressaltar que o atual 
plano de educação proposto 
pelo governo federal, de cen-

ção do ser humano. O homem 
iria deixar a casa onde nasceu, 
os laços com o pai e a mãe, e 
criaria uma nova família. Os 
laços familiares são tão fortes 
que Deus pediu para Abraão se 
desvencilhar deles e estar livre 
para andar como peregrino em 
uma terra que não conhecia, e 
não lhe pertencia. No projeto 
de Deus, Abraão precisava 
temer somente a Deus e dar a 
ele o crédito de toda conquista, 
mesmo sem ver nada daquilo 
que foi prometido. Foi por isso 
que Abraão pôde deixar a sua 
terra e ver uma cidade celestial 
e ainda apresentar Isaque no al-
tar (Hebreus 11.16-17). Mesmo 
que notemos conflitos em algu-
mas famílias, Deus as usou para 
continuar o Seu projeto. Foi 
assim na família de Isaque, por 

tralização do ensino e com 
fortes tendências ideológicas, 
é ilegal e inconstitucional. 
Tanto a Constituição como a 
lei de diretrizes e base estabe-
lecem que a educação deve 
ser descentralizada. O gover-
no federal deve limitar-se a es-
tabelecer apenas as diretrizes 
e as bases gerais da educação 
nacional, permitindo que os 
estados e os municípios cons-
truam seus sistemas educa-
cionais segundo as realidades 
locais.

Nesse contexto, vale lembrar 
que o professor é pessoalmen-
te responsável pelos danos 
que causar no exercício das 
suas funções. Por isso, devem 
ter cautela para não passarem 
por cima da autoridade dos 
pais dos alunos ou cometerem 
algum tipo de abuso, pois 
nesses casos poderão vir a ser 
processados por danos morais. 
A lei cria enormes facilida-
des para a propositura dessas 
ações de reparação de dano. 
As causas cujo valor não exce-
da 40 salários-mínimos podem 
ser ajuizadas perante os jui-
zados especiais cíveis; nessas 
ações, sequer é necessário 
estar assistido por advogado 
(se o valor da indenização 
pleiteada for igual ou inferior 
a 20 salários). Outra facilidade 
dessas ações é que não há 

exemplo, na família de Jacó, 
Davi e outros que foram usa-
dos poderosamente por Deus. 
Notamos que os conflitos não 
desqualificaram as famílias 
como base para levar adiante 
os projetos divinos. 

Na história da salvação, 
Deus usou a família para o 
nascimento milagroso de Je-
sus. Deus usou a família tam-
bém para a implantação da 
Igreja e sua sustentação. Foi na 
sala onde a família se reunia 
para suas refeições importan-
tes e íntimas que Jesus deu as 
últimas instruções aos discí-
pulos. Foi na intimidade das 
salas familiares que a Igreja 
se reunia através do mundo, 
confirmando os ensinamentos 
do Evangelho de Jesus. E, até 
hoje, é na família que o Evan-

cobrança de custas judiciais 
nem se a demanda for julga-
da improcedente. Também 
não haverá condenação ao 
pagamento de honorários ao 
advogado da parte contrária, 
exceto nos casos de litigância 
de má-fé. Somente no caso 
de haver recurso da sentença 
é que a parte vencida será 
condenada a pagar custas e 
honorários advocatícios. [3]
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gelho é perpetuado e a Igreja 
permanece viva. 

A sua sala não é um lugar 
qualquer. É lugar de formação 
de caráter, de ensino moral 
e bíblico, como aconteceu 
com Timóteo (II Tm 3.14-15). 
A sua sala é lugar de oração, 
louvor e adoração. A sua sala 
é lugar de falar com Deus e 
de ouvir Deus falar. A sua 
sala é uma Igreja. Se você usa 
esse lugar importante para ou-
tros fins, consagre-o a Deus e 
transforme-o em Igreja. A sua 
sala precisa ser uma Igreja para 
que sua família também seja 
recebida gloriosa e imaculada 
por Jesus. Não despreze esse 
lugar importante, com tanto 
poder de influência. Faça da 
sua sala, com sua família, uma 
Igreja de Jesus Cristo. 

Leis que garantem aos pais o  
direito de educar os filhos

“Sua sala, uma Igreja”
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