m

m
y

c
k

m
y

c
k

Editor: Carlos A. Moraes Mtb 35.664

Distribuição Interna

y

c
k

jornaldeapoio@yahoo.com.br

Ano XXII - nº 171 - Fevereiro 2007

Jubileu de Ouro “Novo Pacto Batista”
do SEBARSP
A
1957 – 2007
entrada de dois
ex-presidentes
norte-americanos, Jimmy Carter e Bill
Clinton, nas disputas entre
liberais e conservadores na
Convenção Batista do Sul
dos EUA, acirrou o debate e
está transformando a polêmica em palanque político.
Depois das decisões tomadas no dia 9 de janeiro de
2007 sobre a formação de
uma nova organização batista americana, à parte da Convenção Batista do Sul, o grupo dissidente já definiu a
data para assinatura do
“Novo Pacto Batista”: 30 de
janeiro a primeiro de fevereiro de 2008, em Atlanta,
Geórgia.
Leia a matéria na página
3.

T

endo formado, até o final do último ano letivo, 572
alunos em todos os seus cursos, o SEBARSP co
memora no dia 4 de março de 2007 o seu Jubileu

de Ouro.
A diretoria programou uma série de eventos para marcar
esta data tão importante. Está marcado para o dia 30 de
março o Jantar do Reencontro para alunos, ex-alunos e professores. Leia a matéria completa na página 5.

“A Bíblia Tem Todas
as Respostas”

A

ABCB - Associação Brasi
leira de Conselheiros Bíblicos está
promovendo a Primeira
Conferência
de
Aconselhamento Bíblico
no Brasil nos dias 28 de
maio a primeiro de junho
de 2007.
Os preletores serão
Randy e Cindy Patten da
NANC - National Association of Nouthetic
Counselours, de Indianópolis, EUA. Randy é o
Diretor Executivo da
NANC.
O tema geral das
conferências será “A Bíblia tem todas as resRandy e Cindy Patten
postas” e as palestras
serão divididas em 6 sub temas: “Elementos chaves do
aconselhamento bíblico”; “Perspectiva bíblica de preocupação e medo”; “Aconselhando pessoas envolvidas com pecado sexual”; “Ídolos do coração”; “Culpa e arrependimento”; “Como melhorar sua comunicação” e “Princípios bíblicos sobre sexualidade”.
A Primeira Conferência de Aconselhamento Bíblico será
realizada nas dependências da Igreja Batista Esperança em
São Paulo SP. Para maiores informações e efetivação das
inscrições: www.abab.org.br, telefones (11) 3331-5463 e
3223-4928.

Nesta Edição
• Momento Poético .............................. pág. 3
• Doutrina Cantarolada ....................... pág. 5
• A Pena de Morte é Bíblica? ............. Pág. 6

O Que é Uma
Igreja
Missionária?
M

issões deve ser sempre um assunto que
nos incomoda. Não há como sermos
igreja sem sermos um povo com visão
missionária.
A ordem clara tanto da grande comissão dada por
Jesus, quanto pelos apelos feitos por Ele mesmo
acerca da obra missionária, não deixam dúvidas de
que precisamos policiar-nos, constantemente, acerca do assunto.
Missiologicamente, a definição de uma igreja
missionária é “uma congregação que ora pelo levantamento de obreiros, que envia e sustenta missionários”. Leia mais na página 4.

III Congresso
Missionário
Batista
Fundamentalista
s
inscrições
para o III Congresso Missionário Batista
Funda-mentalista, já estão
abertas. O período do evento será de 31 de julho 3 de
agosto de 2007 no Hotel
Majestic em Águas de
Lindóia SP.
Leia maiores informaPr. Bradley
Pr. Ed Sears
ções sobre o evento na páPrice
gina 5 e procure fazer a sua inscrição o quanto
antes para parcelar o pagamento em mais vezes.

A

Aperfeiçoamento Teológico
C

om o propósito de
oferecer um curso de
teologia em módulos, aos
sábados, que visa preparar
todo cristão no conhecimento da Bíblia para servir com
excelência, glorificando a
Deus, acaba de ser organizado o Portal - Programa de
Orientação Teológica para
Aspirantes e Líderes.
O curso será ministrado
aos sábados com aulas das
8h às 17h nas dependências da Igreja Batista Horto do
Ypê, Rua Edith Junqueira de
Azevedo Marques, 91- Campo Limpo, São Paulo SP. O
início das aulas será no dia
três de março de 2007. A
cada três sábados o aluno
completa uma matéria.
Além de ser um curso teológico para aqueles que
gostariam de fazer um seminário, mas estão impossibilitados durante a semana, o
local é de fácil acesso para
os moradores da Zona Sul e
adjacências. O curso está
aberto para ambos os sexos
e para todas as igrejas.

m
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Bill Clinton

Jimmy Carter

Ao completar os quatro
anos de curso, o aluno recebe um diploma de Licenciatura Breve pelo SEBARSP e
proporciona crédito para
quem almeja o bacharelado

em Teologia.
O investimento para cada
aluno é R$30,00 de matrícula e R$120,00 para cada
matéria (três sábados), podendo ser pago em até três
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vezes. Para maiores informações: Pr Paulo Ortis (11)
5816-8189 e 9540-8000, pelo
e-mail: prhorto@hotmail.com,
ou no endereço da Igreja
Batista do Horto do Ypê.
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Separação Entre Igreja e Estado
A

Constituição Brasileira, de 1988, proíbe, em seu
Art. 19, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, “estabelecer cultos religioso ou
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público” . Para Rui
Barbosa, “de todas as liberdades sociais, nenhuma é
tão congenial ao homem, e tão nobre, e tão frutificativa,
e tão civilizadora, e tão pacífica, e tão filha do Evangelho, como a liberdade religiosa”.
Os batistas, desde as suas origens, são defensores da total separação entre Igreja e Estado. O próprio
Senhor Jesus, ao ser questionado sobre o pagamento
de tributos, declarou: “Daí a César o que é de César e a
Deus o que é de Deus”.
O que precisamos entender é que essa separação
diz respeito ao envolvimento das igrejas como blocos
políticos e não do cristão, indivíduo, como cidadão que
é. “Dar a César o que é de César e a Deus o que é de
Deus” significa exatamente não misturar os dois poderes, pois um é temporal e o outro espiritual.
A mistura entre poder público e religião sempre resulta em radicalização. Governantes são eleitos para
legislar sobre todos, independentemente de suas convicções religiosas. Basta olharmos para as repúblicas
islâmicas onde a religião única define o comportamento do cidadão, punindo, até com a morte, os que crêem
de modo diferente.
O crescimento das igrejas neo-pentecostais aqui no
Brasil e a vocação messiânica de alguns dos seus
líderes, associados à sede de poder, materialismo resultante da teologia da prosperidade, coloca em risco a
liberdade religiosa garantida pela Constituição. Como
se não bastasse as perseguições sofridas pelos imigrantes protestantes e pelos missionários pioneiros que
trouxeram o Evangelho para o Brasil, no período em que
a religião católica exercia forte influência sobre o Estado, percebemos, de novo, líderes que se dizem cristãos, formando blocos religiosos para alcançar o poder.
Dados recentes que constam de um relatório do
World Christian Database, dão conta de que o Brasil é
hoje, o maior país pentecostal do mundo. Como os pesquisadores não são evangélicos, deixaram de separar
pentecostais e neo-pentecostais, razão porque incluíram as duas vertentes em um só grupo.
Outra pesquisa realizada pela fundação americana
Pew Forum, em dez países, incluindo o Brasil, mais
EUA, Chile, Guatemala, Quênia, Nigéria, África do Sul,
Índia, Filipinas e Coréia do Sul, abordando a questão
Igreja e Estado, constatou que 73% dos pentecostais

*

brasileiros acham que os líderes políticos devem ter
fortes convicções religiosas e 65% defendem que grupos religiosos devem expressar suas convicções políticas.
Também nos EUA, de onde vem grande influência
para o Brasil, 87% dos pentecostais acham que seus
líderes políticos devem comungar suas convicções religiosas e 79% declaram que grupos religiosos devem
ter influência política.
A mesma pesquisa do Pew Forum mostrou que 34%
dos católicos brasileiros são ligados à RCC – Renovação Carismática Católica. O movimento, que tem como
estrela o Padre Marcelo, surgiu como uma reação católica ao crescimento dos pentecostais e neopentecostais.
Abrindo um pouco mais a nossa lente e observando o
cenário religioso e político mundial, podemos enxergar,
com clareza, que a globalização avança nos três aspectos proféticos: econômico, político e religioso. Até mesmo entre os batistas, com suas dezenas de divisões e
subdivisões, observamos o avanço da sede pelo poder.
Nesta mesma edição do Jornal de Apoio você poderá ler a matéria “Novo Pacto Batista”, que demonstra a
perigosa mistura entre religião e governo nos EUA, incluindo batistas liberais.
No Brasil, que já teve o domínio do catolicismo sobre o Estado, agora surgem movimentos perigosos entre todos os “renovados” que adotam uma espécie de
teocracia vetero-testamentária. Maranata!

LIBERDADE RELIGIOSA
No dia 16 de janeiro de 2007, os EUA comemoram
o Dia da Liberdade Religiosa. Como parte das comemorações, o Instituto de Religião e Democracia divulgou uma declaração, indicando que milhões de pessoas são discriminadas, agredidas, torturadas, presas e mortas por seguirem Jesus Cristo ou porque
são membros de outras minorias religiosas.
PERSEGUIÇÕES EM 2007
Um relatório do Release International, fez uma projeção indicando que, em 2007, cerca de 250 milhões
de cristãos serão perseguidos. O grupo Release
International, com sede no Reino Unido, afirmou que
a maior parte da perseguição acontecerá em países
onde predominam o comunismo, o hinduismo, o budismo, mas, principalmente o islamismo.

Pastor, jornalista e pós-graduado em Missiologia pelo CEM - Viçosa-MG

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazilbrtdata.com.br
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Por Que Não Somos Felizes?
braão Lincoln acreditava que a felicidade é
uma questão de atitude. Durante a sua presidência, os Estados Unidos foi varrido por uma
guerra civil entre o Sul e o Norte, deixando o país
dividido e milhares de mortos. Não obstante, até hoje,
Abraão Lincoln é admirado pelo mundo e, principalmente, pelo povo americano. Abraão Lincoln tinha
razão: só é feliz quem o deseja ser!
O ser humano sempre priorizou o seu bem-estar
ao invés do bem-estar de outros. As religiões, de
uma forma geral, prometem bênçãos e satisfação
pessoal para atrair novos convertidos e encorajar
certas práticas (algumas que levam até ao suicídio
e homicídios, como no caso dos homens bombas),
em nome de Deus. Muitas práticas religiosas, até
as mais nobres, têm levado pessoas ao desespero
porque estão sendo usadas como um meio para se
alcançar satisfação, quando, na verdade, satisfação
é uma questão de prioridade e não de ritual. Ou seja,
o homem colhe o que planta e a colheita depende
do tanto que plantou: “E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância ceifará” (II
Coríntios 9:6). Quem prioriza o seu próprio bem-estar, está plantando egoísmo para colher solidão.
Porém, quem prioriza o bem-estar de Deus, seguindo os Seus mandamentos, está plantando amor
para colher felicidade. O primeiro item na lista de

*

Amizade
“Compartilho do sentimento do Pr José Francisco Castro que escreveu
o texto: Amizade, Sentimento em Extinção na edição de janeiro do JA”.
(M.S.S.- SP)
Lula e Judeus
“Na edição 170 o JA publicou matéria mostrando as boas relações
entre o governo Lula e Israel. Isso é resultado de haver alguns judeus
em cargos importantes no seu partido e no governo” (R.Q.C.- RS)
Indiferença
“Valeu! Foi muito apropriado o artigo: É preciso erradicar a indiferença,
escrito na coluna Falando ao Coração da edição 170.” (R.M.S.- SP)
AMI
“Fiquei animado em participar do Congresso missionário da missão
AMI. Motivo: a presença dos dois preletores principais. São homens
realmente comprometidos com a obra missionária” (P.C.L.S.- AM)

“Os mentirosos pervertem o objetivo pelo qual
Deus criou as palavras”
(Thomas Brooks).
“O ceticismo é uma aljava cheia de dardos venenosos”
(Camilo C. Branco).
“Entre Jesus e qualquer outra pessoa do
mundo não há comparação”
(Napoleão Bonaparte).

Ponto de Vista
A

Editorial
“Valeu a pena ler o editorial da edição de dezembro de 2006, O que
nos trará 2007” (J.I.J.- BA)

prioridades de Deus é o nosso próprio amor a Deus e
não ao ego. O segundo item é a pessoa ao nosso
redor. Difícil, não é? Mas é a receita certa para a verdadeira felicidade.
Nossa felicidade depende desses dois grandes
mandamentos: “E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor
teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo ” (Mateus
22:37-39). A vida deve girar em torno de Deus e de
outras pessoas. Quando o ser humano está empacotado em si mesmo, o pacote, além de pequeno, não
tem peso algum. Por incrível que pareça, os homens
vivem em busca da plena felicidade, mas não saem
de dentro de si para encontrá-la. Jesus deu a receita:
olhe para Deus e olhe para o próximo em amor e você
será feliz.
A felicidade vem através das prioridades corretas. O homem feliz gira em torno de Deus, da família imediata, da igreja local, do trabalho e, por último, do lazer. A inversão desses valores irá trazer
conseqüências desastrosas, mesmo para aqueles que cumprem todos os rituais de sua religião,
mas não aceitam sair do centro de suas vidas.
Enquanto você for o cerne de suas escolhas, não
haverá felicidade que resista. Priorize as suas decisões!

Pastor em Goiânia-GO, formado pela Universidade Bob Jones dos E.U.A.

“A verdadeira afeição na longa ausência se prova”
(Camões).
“A melhor medida de uma vida espiritual
não são os êxtases, mas a obediência”
(Oswald Chambers).
“As boas qualidades, quando exageradas, tornam-se más”
(Celso de Magalhães).
“Agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor”
(Matthen Henry).
“Invejar o ministério de outra pessoa
pode destruir seu próprio ministério”
(AD).
“Quando orares, é melhor que tua boca fique sem palavras,
se tuas palavras não vierem do coração”
( John Bunyan).
“Deus está procurando pavios para queimar.
O óleo e o fogo são gratuitos”
(J. Hudson Taylor).
“A razão cardeal de toda a superioridade
humana é sem dúvida a vontade”
(José de Alencar).
“Modéstia: casulo da vaidade”
(Vitor Caruso).

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94 - CEP 09.720-971
S.B. do Campo - SP
Fone/Fax (11) 4356-2001
e-mail: missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br
missaoamo@hotmail.com
Conf. Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749
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“Novo Pacto Batista”
A

Momentos Sagrados...
E

xistem momentos em nossas vidas que são ape
nas momentos, outros são marcos, os quais poderíamos chamar de marcos sagrados.
O autor de Eclesiastes disse que tudo tem o seu tempo
determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do
céu. É verdade! Existem situações que calam fundo em
nossa alma. Naqueles instantes, concebemos planos, projetos, decisões, objetivos que serão cristalizados à medida
que o tempo passa.
O Pedagogo Divino sempre tem uma maneira peculiar
de chamar a nossa atenção. Ainda bem que Ele não ensina
apenas na igreja. Veja só algumas experiências tão significativas na vida de alguns personagens bíblicos:
Jacó - Um fugitivo enganador encontra-se com Deus.
Ele trapaceou o pai e o irmão, em seguida fugiu de casa.
No caminho, deitou-se e usou uma pedra por travesseiro.
Naquela noite sonhou que os céus estavam abertos a seu
favor. Denominou aquele lugar de Betel – Casa de Deus!
Moises – Um idoso desacreditado em sua capacidade
é convocado. Estava apascentando o rebanho quando um
arbusto começou a se queimar. Logo ele iniciou um diálogo
com Deus. A grandeza do momento levou-o a retirar as sandálias dos pés.
Eliseu – Um lavrador é chamado para um ministério
profético. Trabalhava no arado, conduzia os bois enquanto
lavrava a terra. Elias o chamou para receber um treinamento de profeta. A partir daquele momento, Eliseu servia o
mestre Elias.
Nicodemos – Uma autoridade religiosa queria conhecer o Salvador. Um homem respeitado, príncipe dos judeus,
um aristocrata de família tradicional, religioso, respeitado.
Aproximou-se de Jesus à noite e ouviu da boca do mestre:
em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer
de novo, não pode ver o reino de Deus.
Mulher samaritana – Uma mulher com baixa-estima
encontra significado para sua existência. Rejeitada pela
sociedade, havia tido cinco maridos. Ela foi buscar água no
poço e lá estava Jesus. Então, a mulher tomou conhecimento da água da vida e nunca mais foi a mesma.
Zaqueu – Um homem ganancioso tem o coração transformado ao hospedar Jesus. Pequenino, desprezado, fama
de ladrão, profissão: servidor público – cobrador de impostos – não conseguia ter acesso a Jesus. Subiu numa arvore, ao ouvir o seu nome pronunciado pelo nazareno, desceu
com alegria e recebeu o Mestre em casa.
Maria – Uma mulher sensível demonstra a sua gratidão. Adquiriu um perfume caríssimo, importado das regiões do Himalaia. Naquela ceia, enquanto os homens conversavam, tomou a decisão de derramar a preciosa fragrância sobre Jesus. O seu gesto de generosa extravagância
jamais será esquecido.
Pedro - Um especialista em pescaria é chamado para
entender de seres humanos. Estava lançando a rede de
pesca ao mar na companhia do seu irmão André. Ouviram
de Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de
homens.
O Filho pródigo - Um jovem rebelde retorna a casa do
pai. Rebelou-se contra a família e foi se afundando cada
vez mais numa vida de solidão e desperdício, até ficar sem
nada. Enquanto alimentava porcos, sentiu saudade da casa
e resolveu pedir perdão. Seu pai (à semelhança do Pai divino) o aguardava na entrada da fazenda e prontamente o
recebeu de volta.
Permita que o Senhor semeie em sua vida novos desafios, novas iniciativas... Esses momentos especiais não
precisam de grande estardalhaço. É ali, na serenidade de
um coração quebrantado, de um espírito leve, de um choro
ou de uma emoção ligada à razão...
Que a fé gera vontades indômitas, removedoras de montanhas.
E quanto aos locais? Independe do tempo e do espaço.
Acontece numa decisão diante do computador, durante o
trânsito, andando por uma rua, ouvindo uma melodia, despedindo-se da família, na leitura de um livro, assistindo a
uma aula, participando de um culto, a sós com um amigo,
captando uma notícia na TV... Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume
das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, à
entrada das portas está gritando.
Em tais ocasiões ficamos imaginando: Foi uma circunstância aparentemente casual, acidental? Ou há o toque sobrenatural de Deus? Certamente os frutos das nossas
ações nos ajudarão a perceber a grandiosidade ou a pequenez dessas decisões.
Momentos mágicos, pontuais, inesquecíveis... Para
percebê-los, é uma questão de sensibilidade, mais do que
isso, fé! Ás vezes Deus vem ao nosso encontro, ás vezes
nós é quem o buscamos. Não foi essa a recomendação?
Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam,
e a porta lhes será aberta! Jesus é o mesmo ontem, hoje e
para sempre!
Obs.: O próximo texto: Momentos Estragados é um
contraponto desse, será publicado no próximo mês
Bacharel em Teologia e Letras,
* O autor épastor
em São Paulo-SP

qui mesmo no Jornal de
Apoio, nas edições 116,
118, 121, 138, 141 e 153, já abordamos diversos aspectos relacionados ao “racha” que vem ocorrendo
na Convenção Batista do Sul dos
EUA.
A “novela” teve início em 1979
quando a ala mais conservadora
dentro daquela convenção começou
a assumir o controle. Uma década
depois o grupo denominado
“fundamentalista” passou a ter não
apenas maioria, mas o controle total nas decisões.
No dia 15 de junho de 2004 a
Convenção Batista do Sul dos EUA
desligou-se oficialmente da Aliança Batista Mundial, ratificando decisão tomada anteriormente, depois
que a ABM aceitou como membro a
Baptist Fellowship, organização formada por igrejas dissidentes da
CBS devido ao liberalismo teológico, ordenação feminina ao ministério e apoio ao homossexualismo.
Assim, quando a Aliança Batista
Mundial celebrou em 2005, na cidade de Birmingham, Inglaterra, o centenário da entidade organizada em
1905, em Londres, a Convenção
Batista do Sul, uma das fundadoras, estava fora. Por ironia, o tema
do centenário foi “Juntos em Cristo”.
Agora, no dia 9 de janeiro de
2007, dois ex-presidentes norteamericanos, Jimmy Carter e Bill
Clinton, comunicaram o apoio à formação de uma nova organização
batista. Segundo explicaram as
agências de notícias, “trata-se de
um reagrupamento batista com o
objetivo de assinar um ‘Novo Pacto
Batista’ e relançar, assim, o testemunho batista nos EUA, marcado
nos
últimos
anos
pelos
posicionamentos ultra conservadores da Convenção Batista do Sul”.
Ficou decidido que no período
de 30 de janeiro a primeiro de fevereiro de 2008, daqui a um ano, acontecerá a celebração da convenção

do “Novo Pacto Batista” (New Baptist
Covenant), no World Congress
Center, de Atlanta, na Geórgia. Espera-se a participação de 20 mil líderes representando cerca de 36 instituições batistas que se comprometeram com o novo pacto.
Esse racha entre os batistas
estadunidenses terá repercussões
internacionais devido à influência
exercida pelas organizações batistas
em todos os continentes. A Convenção Batista do Sul dos EUA reúne 16
milhões de membros. A nova ordem
que será formalizada no início de
2008 deverá agregar cerca de 20 milhões de batistas, pois pretende incluir na união, as igrejas batistas
negras com 10 milhões de membros.
Segundo observadores mais
atentos aos bastidores da política
estadunidense, essa movimentação
envolvendo os dois ex-presidentes,
Carter e Clinton, tem conotação mais
política do que religiosa. Os conservadores mais ligados aos Republicanos e os liberais voltados para o
partido Democrata. O que acentua a
conotação política é o fato de Hilary
Clinton, esposa de Bill Clinton ser a
virtual candidata à presidência nas
próximas eleições.
Se realmente for uma jogada política, provavelmente os republicanos
apostem na candidatura da Ministra
de Estado, Condoleezza Rice que
poderá reverter a quadro eleitoral atraindo o voto dos negros e proporcionando a eleição da primeira mulher
à presidência dos Estados Unidos.
Enquanto persiste esta briga, os
grupos batistas independentes, bíblicos e regulares dos EUA, que são
fundamentalistas, continuam pregando o Evangelho da graça de
Deus. Resta-nos, por aqui, aguardar
o desfecho e esperar para ver o que
acontecerá com a Convenção Batista Brasileira que, desde o início, ficou do lado das liberais que saíram
da Convenção Batista do Sul dos
EUA. Pelo menos esta foi a posição
das lideranças.

Jimmy Carter

Bill Clinton

Momento Poético

Beleza de Igreja
Indo ao encontro do Senhor
Guio um povo abençoado
Rejeitando a preguiça do sonhador
Ensinando a destreza do dedicado
Jubilando a maioridade
Avança em seus ideais juvenis
Topando a dificuldade
Rompendo com o verniz
Escola de igreja:
Maior e melhor pra quem quer que seja!
É gente bonita, também esquisita
Mas é gente querida
Beleza de igreja. Pra quem requisita:
É Deus quem lhe dá vida.
Wagner Amaral
Soneto em homenagem a IBR em Jardim
Tremembé
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Carnaval - 10 Razões
Para Abster-se Deste Mal:
1

A Verdadeira Comunhão
Expressa um Compromisso
Santo Com a Cruz de Cristo
(Uma reflexão em 1 Coríntios)
que estamos fazendo na igreja? Por que ou por
causa de quem você vai à igreja? Com o tempo se não
paramos para avaliar as razões que nos levam à igreja, corremos o risco de perder o verdadeiro sentido de nosso culto!
Ao lermos 1 Coríntios 11.17-34, encontramos novamente
uma igreja demonstrando sua inabilidade em viver uma comunhão verdadeira. A situação era alarmante, pois, o problema acontecia durante a Celebração da Ceia. Ao relembrarem
daquilo que Jesus havia feito na cruz, os irmãos precisavam
demonstrar compromisso, santidade e unidade.
A expressão de um compromisso com a cruz de Cristo
espera três olhares santos sobre a comunhão na igreja.
Primeiro, UM OLHAR CORRETIVO SOBRE POSSÍVEIS
DIVISÕES NA IGREJA (vv.17-22). Era comum que os cristãos primitivos participassem do “ágape”, uma refeição comum, onde cada um levava seu quitute, colocava-o à mesa
para que todos comessem com fartura. Com o passar do
tempo, eles reuniram esta festa à celebração da Ceia. Foi aí
que os problemas começaram, pois os ricos levavam
picanha, enquanto que os pobres meia dúzia de pãezinhos.
A partir do momento em que a comida estava à mesa, então
era dada a largada e quem chegasse primeiro se fartava
enquanto que os últimos ficavam “chupando o dedo”.
A divisão aparente apontava para o tipo de membros presentes naquela igreja: a) os aprovados e reprovados (v.19); os
egoístas (vv.20-21); os irreverentes para com a casa de Deus
(v.22). Se eles agiam desse modo numa festa chamada “amor”,
o que não acontecia com seu testemunho em outras situações?
O salvo que tem um compromisso santo com a cruz de
Cristo, já aprendeu como deve amar e cuidar de seu próximo. Filipenses 2.3-4 ensina que cada um deve cuidar não
somente de seus próprios interesses, mas também do próximo. As manifestações de egoísmo, insubmissão, individualismo e outras não podem encontrar lugar no Corpo de
Cristo, e todas as vezes que elas aparecerem devem ser
corrigidas e eliminadas pelo próprio Corpo.
Segundo, UM OLHAR CENTRALIZADO NA CRUZ DE
CRISTO (vv. 23-26). Ao se reunir, a igreja deve ter em mente
a centralidade de Cristo. O alvo de todos os cultos é a união
com Cristo! E quando neste culto há a celebração da Morte e
Ressurreição de Jesus, a comunhão e santidade precisam
ser evidentes e evidência do Sacrifício.
Os salvos ao se envolverem com a ceia, participam: a)
de uma comunhão cerimonial baseada no sacrifício de Jesus na cruz; b) de um reconhecimento que na cruz fomos
lavados por Seu sangue, tendo os pecados redimidos; c) de
uma lembrança que Sua volta é iminente. Alguém disse que:
“A celebração da ceia é o momento da igreja quando a cruz
de Cristo está mais iluminada”.
Queridos irmãos, ao participarmos de um culto, precisamos nos perguntar regularmente: Quem estamos adorando? A quem buscamos naquele momento? A quem queremos honrar? No final de um culto a pergunta é: Quem
recebeu a glória? Quanto mais conseguirmos nos concentrar em Jesus, melhor será nossa celebração a Deus!
Terceiro, UM OLHAR CUIDADOSO PARA COM A PRÓPRIA
VIDA (vv.27-32). Este trata de um olhar para dentro. Ele fala
da necessidade pessoal de auto-exame. O sacrifício na cruz
restabelece a base para que Deus mude a vida do salvo, e
assim altere seu relacionamento com as pessoas e com o
próprio salvador.
Comer o pão e beber o cálice indignamente significa
destruir a comunhão e desconsiderar a realidade do amor
cristão no Corpo. Aqueles que agem assim terão a disciplina corretiva. Não perderão a salvação, mas receberão o castigo apropriado por tal ofensa à santidade de Deus.
Deus é amor! É misericordioso! É longânimo! É benigno!
É Santo! Por causa disso, Ele repudia indiferença à Sua Santidade! O maior erro que um salvo pode cometer no momento
da celebração ao nome de Deus é ser indiferente a seus
pecados. Uma pessoa que não permite mais a ação do Espírito Santo em sua vida pode dar brechas para que mágoas,
feridas e corrupção adentrem em sua vida e a controle, trazendo assim, a correção de Deus para seus pecados.
Este trecho da Palavra de Deus conclui com um pedido: OLHEM PARA A IGREJA COMPROMISSADOS COM A
UNIÃO DO CORPO DE CRISTO (vv.33-34). Ray Stedman disse: “Viver com os santos no céu, será a glória. Mas viver com
os santos na terra, aí já é outra história”. A igreja de Corinto
se encaixava direitinho neste verso. E a sua igreja? O quanto você contribui para que nada atrapalhe a comunhão entre
os irmãos? Comprometa-se a não retribuir mal com mal (1
Ts 5.15); depois, comprometa-se em perdoar sempre que
for ofendido (Col 3.13); e por fim, comprometa-se em agir
com sabedoria em todas as situações (Ef 4.31-32).
Lembre-se: A VERDADEIRA COMUNHÃO EXPRESSA UM
COMPROMISSO SANTO COM A CRUZ DE CRISTO.

O

em S.J. dos Campos-SP, mestrando em NT.
* Pastor
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús

-Desde os tempos antigos dos gregos e romanos, era um culto aos deuses pagãos da mitologia.
2- É uma festa marcada pelo permissivismo, licenciosidade e depravação.
3- O erotismo desenfreado e irresponsável é divulgado
como uma festa cultural.
4- A mídia incentiva abertamente a sensualidade e o
prazer egoísta.
5- É uma “alegria” artificial que mascara o verdadeiro
sentido do entretenimento.
6- Explora a nudez humana de uma forma vergonhosa e
baixa.
7- Os três inimigos do cristão (o mundo, a carne e o
diabo) se unem para fazerem um “congresso” infernal.
8- É uma estratégica diabólica de sedução em massa,
um padrão de comportamento grupal – “... tendo sido feitos
cativos por ele, para cumprirem a sua vontade II Tm 2:25.
9- O corpo humano torna-se veículo alegórico para o
desfile das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, bebedices, e coisas semelhantes.
10- Confira o resultado das estatísticas de mortes em
função da violência e bebedeiras.
Diante disso, o cristão não pode permanecer apático,
influenciado e seduzido pelas ilusões do império das tre-

vas. O seu papel é de intercessor, orar para o Brasil conhecer a verdadeira liberdade. O seu corpo é instrumento do
Espírito para promover o amor, alegria, paz longanimidade,
benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
“Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o
consintas” Pv 1.10
Não existe um “bom carnaval”.

Pr Edgar Rodrigues Donato .

O Que é Uma Igreja Missionária?
C

onheço bem duas
igrejas
batistas
fundamentalistas, uma no
Estado de São Paulo e outra
em Goiás. Cada uma delas
tem aproximadamente 150
membros e levantam, por
mês, cerca de dez mil reais
para missões, totalizando
duzentos e quarenta mil reais por ano.
Destas duas igrejas já
saíram diversas pessoas
para o ministério e ambas
incentivam os seus membros tanto a contribuir como
a orar, pela obra missionária.
A grande maioria dos missionários do meio batista
fundamentalista conhece
essas duas igrejas.
Mas a chave comum que
há entre essas duas igrejas
é a visão missionária dos
seus pastores. Nenhuma
igreja será missionária se a
liderança não implantar a visão.
Estou citando o exemplo
de duas igrejas, mas o que
me alegra é o fato que não
são apenas estas duas. Dezenas de outras que eu bem
conheço maiores e menores
que estas, levam a sério a
obra missionária, tanto no
levantamento de recursos financeiros, quanto na oração
e envio de trabalhadores
para a seara do Senhor.
Missiologicamente, a de-

finição de uma igreja
missionária é “uma congregação que ora pelo levantamento de obreiros, que
envia e sustenta missionários”.
São diversas as formas
que podem ser utilizadas
para levantar recursos para
missões, mas de todas, tenho visto que o compromisso de sustento de missões
pela fé é o mais eficiente.
Há pastores que estão
equivocados com relação a
finanças na igreja. Acreditam
que se incentivarem os
membros a ofertarem para
missões, deixarão de ser
dizimistas e a obra local sofrerá privações. Ledo engano, pois o que vemos acontecer é exatamente o contrário: quanto mais uma igreja
investe em missões, mais
consegue nos dízimos e
ofertas para a obra local.
Outra prática que tem
sido desastrosa e aniquila a
visão missionária do povo é
confundir missões com outros trabalhos que a igreja
deve fazer. Os recursos levantados para missões precisam ser cem por cento encaminhados para missões.
Mesmo a classificação
dos missionários precisa
ser cautelosa, pois há muitos que estão realizando trabalhos que nada tem a ver

Folhetos
Evangelísticos
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Alain da Luz, 57 - 23.080-150 Rio de Janeiro-RJ - Fone/Fax
(21) 2415-7923
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com a obra missionária,
pois não resultará no
surgimento de novas igrejas.
Missões bíblicas devem resultar em novas igrejas. Portanto, pelo menos 70% dos
valores arrecadados para
missões devem ser investidos em projetos que resultem no surgimento de novas
congregações da mesma fé
e ordem. Os outros 30% seriam para ministérios de
apoio.
Há um grande risco de a
liderança das igrejas apagarem a chama missionária
quando os recursos não são
investidos corretamente.
Conheço igrejas batistas
fundamentalistas que não
tem critérios claros na sua
política de Missões. Sustentam obreiros com os quais
nem concordam doutrinariamente. Os ministérios de
apoio são necessários, mas
precisam estar ligados aos
meios batistas fundamentalistas.
Esses projetos temporários que surgem, geralmente sem identidade doutrinária têm roubado muitos recursos da obra missionária.
Missões interdenominacionais que aceitam todo tipo de
posições jamais estimularão nosso povo a continuar
com o sustento da obra
missionária.

Vamos procurar envolvernos na obra de implantar
novas igrejas em nosso
país. Precisamos de muitas
igrejas com doutrina e prática certas para que tenhamos
condições de alcançar outros países, outros povos
além das nossas fronteiras.
Não vamos nos esquecer
que a grande comissão envolve o mundo todo.
Podemos dizer que, mesmo que nossas igrejas sejam, na maioria, pequenas,
estamos envolvidos no maior “negócio” este mundo: pregar o Evangelho a toda criatura, batizando e ensinando
todas as coisas. Isso implica em implantação de novas
igrejas.
Voltando às duas igrejas
que citei na abertura do texto, podemos dizer que, a
média de contribuição para
cada membro daquelas igrejas é de sessenta e sete reais. Média, pois alguns contribuem com bem mais e
outros com menos. Mas é um
projeto possível para cada
igreja de posição batista
fundamentalista.
Se realmente acreditamos na obra missionária,
precisamos fazer algo com
a máxima urgência, pois os
missionários, todos os que
conheço, ainda não alcançaram o sustento suficiente.
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Jubileu de Ouro

Rubens Granoff

C

orria o ano de 1957,
quando no dia 4 de
março teve início, a primeira
aula do então Seminário e
Instituto Bíblico Batista, precursor do SEBARSP - Seminário Batista Regular de São
Paulo, fundado pelo missionário Donald Judson Hare.
Hare permaneceu na direção da escola até ser jubilado em 1977. Depois dele,
outros dois missionários
estadunidenses serviram
como diretor: Arthur Murray
Cavei, entre 1978 e 1983 e
Richard Sterkenburg entre
1984 e 1998. O primeiro diretor brasileiro, Pr Pedro
Evaristo Conceição Santos,
que é o atual diretor, recebeu
o bastão do missionário
Sterkenburg.
No total, em todos os
seus cursos atuais e extintos, a escola já formou 572
alunos. No segundo semestre de 2006 o SEBARSP contava com 125 alunos matriculados, sendo 68 no bacharelado, 17 no mestrado e 40
no SETA.

Élcio Bernardino
Para os cursos de 2007
já estão matriculados novos
alunos. O SETA, que comemorou seu décimo ano de
funcionamento, está com
300 alunos inscritos com as
aulas sendo iniciadas no dia
24 de fevereiro.
A Biblioteca do SEBARSP,
que recebe o nome do seu
fundador, Donald Judson
Hare, tem cerca de treze mil
volumes, sendo aproximadamente oito mil e quinhentos
diferentes títulos, além de
periódicos (revistas e jornais) e outros materiais
áudio-visuais, tais como: fitas de vídeo e DVDs, entre
outros.
O SEBARSP é filiado à
AETAL - Associação Evangélica de Educação Teológica
na América Latina, desde
1982 e também à Horizon
International Schools (Escolas Internacionais Horizonte), com sede em Grand
Rapids, Michigan EUA. Não
tem vínculo com o MEC.
Nos primeiros dez anos
o seminário funcionou em

Pedro Evaristo
instalações alugadas, até
que em 1968 partes do sétimo andar e todo o oitavo andar do prédio localizado à
Avenida Ipiranga, 877 e mais
tarde, em 1995, o terceiro e
quarto andares, atual sede
do SEBARSP.
Os cursos oferecidos
atualmente são: SETA, Bacharel em Educação Cristã,
Bacharel em Teologia,
Mestrado em Ministério e
Mestrado em Teologia. Em
2007 está sendo iniciado o
novo curso de música, Bacharel em Gestão de Música
na Igreja.
A Diretoria executiva do
seminário está assim composta: Diretor, Pedro Evaristo
Conceição Santos; Deão
Acadêmico,
Fernando
Ferreira de Sousa; Deão do
Mestrado, Joseph Scott
Arthur; Deão do SETA, Gérson Berthault; Secretário,
Élcio Bernardino Correia;
Tesoureiro,
Fernando
Ferreira de Sousa.
Dois cultos comemorativos do cinqüentenário acon-

Alceu

H

Pier
tecerão nos dias 26 de fevereiro e 29 de março. No dia
30 de março está programado o Jantar do Reencontro
para alunos, ex-alunos e professores. O local será a Churrascaria Baby Beef Morumbi
localizado na Avenida Marginal Pinheiros, 16741. Dia 31
de março, solenidade de formatura da turma de 2006 na
Igreja Batista Esperança,
São Paulo - SP.
Maiores informações:
www.sebarsp.org.br , e-mail:
s e b a r s p @ s e b a r s p . o r g . b r,
telefone (11) 3331-5463, fax
(11) 3331-5451, Av. Ipiranga,
877- 3° andar- Centro.- CEP
01039-000- São Paulo- SP..

III Congresso Missionário
Batista Fundamentalista
F

undada em 1990, a
AMI - Associação
Missionário Independente,
com sede em São Bernardo
do Campo - SP, realizou durante os primeiros 14 anos,
conferências missionárias
anuais hospedas por igrejas
em diferentes regiões do
Brasil. Desde 2003, passou
a realizar, a cada dois anos,
congressos missionários. O
primeiro aconteceu em Salvador BA, em 2003 e o segundo em Águas de Lindóia
SP em 2005. O terceiro congresso acontecerá, pela segunda vez, no Hotel Majestic
em Águas de Lindóia SP no
período de 31 julho a 3 agosto de 2007.
O tema geral que deverá
orientar os dois principais
preletores é “Implantar Igrejas: A Missão”. Os demais
temas serão abordados pelos preletores em Workshop:
“Estabelecendo uma Visão
Missionária na Igreja”, Pr
Roberto C. Brito; “Implantando a Promessa de Fé na Igreja”, Pr Terrill Nathan Rose;
“Organização Jurídica e Administrativa de uma Igreja”,
Pr Antonio Majela Pupin;

“Dons Ministeriais”, Pr
P a u l o
Castelan; “O
Missionário
e seus Relacionamentos”,
Pr
Walace S.
Juliare.
Cada congressista
poderá participa de três
Workshops,
pois serão
dados, simultaneamente, dois
a cada dia.
Os dois
preletores
vindos dos
EUA, Pr Ed Sears e Pr
Bradley Price são servos de
Deus comprometidos com a
obra missionária mundial. Pr
Sears, além de pastorear a
Grace Baptist Temple de
Winston Salem NC, é membro de duas agências
missionárias dos EUA:
Baptist Mid-Missions, de
Cleveland, OH e BWMOM de
Chattanooga, TN. Pr Price,

Hotel Majestic
que pastoreia a King’s Way
Baptist Church em Concord,
NC, está envolvido em um
projeto de implantação de
mil igrejas ao redor do mundo.
O público alvo do Congresso está nas igrejas de
posição batista fundamentalista do Brasil, envolvendo pastores, missionários,
seminaristas e todas as

Doutrina
Cantarolada

pessoas, de ambos os sexos, interessadas pela obra
missionária.
Para maiores informações, entre em contato,
e-mail:
missaoami@uol.com.br ,
fone/fax (11) 4356-2001,
ou pelo correio:
AMI - Caixa Postal 94CEP 09.720-971- São
Bernardo do Campo SP.

á algum tempo, analisando as músicas de mi
nha igreja, fiquei estarrecido diante de tantos absurdos doutrinários. Cantamos, mas nem sempre atentamos para o que estamos cantando. Como bons
fundamentalistas, ficamos tão preocupados com os sermões e estudos ( e devemos) e muitas vezes nos esquecemos de ver as letras de nossos hinos e corinhos. É
verdade que não somente as letras dos cânticos deveriam ser o alvo de nossa preocupação. Por princípio, a
música sacra e a música do mundo não têm valores comuns (Rm.12:1-2). Ritmos mundanos jamais deveriam
adentrar nossas igrejas (Ef.5:19). Mas, e as doutrinas
contidas? Estamos atentos? Há alguns erros doutrinários comuns nesta avalanche de músicas que surgem em
nossas igrejas:
Foco distorcido. A Bíblia nos ensina que a adoração
dos crentes deveria ser dirigida à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguém cheio do Espírito Santo vai testemunhar de Cristo (At.1:8), inclusive em seus cânticos. Isto foi
o que Jesus ensinou (Jo.16:13-14). Entretanto, há uma
onda de cânticos falando exclusivamente do Espírito Santo, deturpando, em muitos casos, até mesmo Sua obra.
Fala-se em “derramar” o Espírito novamente, em Sua “descida como fogo”, “fazer morada”, etc, evidenciando total
disparate à crença da habitação permanente do Espírito
no corpo do salvo (Rm.8:9). Como cantar algo “bonito”,
mas anti-bíblico? Doutrina equivocada.
Relação física com Deus. Canta-se como se o crente
devesse manter relacionamento físico com o Senhor, tais
como “quero abraçar-te”, “quero tocar-te”, “ficar em seus
braços”, etc., incentivando inclusive uma relação romântica e sensual com o Senhor Jesus: “morrer de amores por
ti”, “beijar teu rosto”, etc. Que tipo de conceito se tem a
respeito de Deus, diante de tanta promiscuidade? Seríamos nós instruídos pela Bíblia a sermos adoradores de
um Deus visível e de corpo presente para que O toquemos? Mais uma vez, fomos ensinados por Jesus que os
verdadeiros adoradores O adorariam em espírito ( sem
meneios do corpo) e em verdade ( com doutrina correta)
(Jo.4:23-24), sem contatos físicos, visto que Deus é espírito e jamais fora visto por homem algum (1Pe.1:8). Que
músicas então seriam estas? Doutrina espúria.
Inversão de autoridade. A música que se “cospe” no
arraial evangélico tem sido aquela arraigada na Teologia
da Declaração, ou da Confissão Positiva, na qual há um
poder de comando nas afirmações, como se houvesse
Deus dado aos homens a capacidade de verbalizar resultados esperados. Deus se tornaria refém de nossas declarações: “Eu declaro.... e Deus faz”, “Eu declaro a paz
de Cristo”, “Vou profetizar sobre você” , “Vai e você vai
vencer”, “tome posse das bênçãos que Deus prometeu” e
que “vai dar tudo certo”. Estas infames determinações
humanas, a despeito da vontade de Deus, contradizem
claros ensinos bíblicos (IJo.5:14-15). Ademais, canta-se
que devemos coroar Jesus. Mas, afinal, quem coroa
quem? Eu corôo Jesus? Não seria Deus quem O coroaria? (Hb.2:9) Jamais o menor coroa o maior. É claro que
todo crente deve ceder sua vida para ser reinada por Cristo, mas não se pode confundir estes conceitos tão diferentes. De onde viriam tais aberrações? Doutrina ilegítima.
Bem, e o que fazer? Primeiramente, cada igreja tem a
opção de retirar de seu repertório aquela música que não
estiver doutrinariamente correta. No caso de erros pequenos, pode-se alterar sua letra. E os direitos autorais? Vale
lembrar que uma música com mais de 10 anos no mercado fonográfico se torna de livre domínio público, podendo
ser usada livremente, como no caso dos nossos Hinos,
os quais estão há tempo sob o domínio público, exceto
sua organização no livro chamado “Cantor Cristão”. Além
do mais, alterações em uma música para os fins de uso
na congregação não afetam os direitos autorais, que vedam tão somente o seu plágio com o fito de publicação e
comercialização. O que sua igreja está cantando?
Corresponde ao que está sendo ensinado? Quais doutrinas têm sido cantadas? Que Deus nos dê sabedoria e
discernimento diante deste grande desafio em mantermos uma adoração genuína.

* Pastor em S.B. do Campo-SP, Bacharel em Letras e Direito
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A Pena de Morte
é Bíblica?
O

desespero tomou conta da sociedade. É visível
o medo. Até os órgãos de Segurança estão sem
segurança. “Gatos” acuados pelos “ratos”. O Estado faz o
jogo de empurra. Ninguém assume nada. Gente inocente morrendo a toda hora. “Perplexidade e angústia,” como
disse Jesus, é o retrato da atual geração.
A Violência é escatológica. Sempre existiu violência,
argumentam alguns. De fato, a Bíblia o diz. Acontecia de
forma local. Hoje, em cumprimento a profecia, é global. O
profeta disse que “a violência se levantaria como vara
de iniqüidade nos dias do fim”... e, mais ainda, mandou
“fazer muitas cadeias porque a terra está cheia de crimes de sangue”(Ez. 7:1 a 23).Impressionante.
Enquanto Cristo não nos arrebata, como ver justiça
diante das barbáries que estamos presenciando dia após
dia? Situação irreversível. “Vão de mal a pior”. Ninguém
muda o vaticínio bíblico. Qual é a nossa posição diante
da impotência do Estado no combate ao crime? Cadeia
resolve ou aprimora a mente criminosa? E a Pena de
Morte, é bíblica?
Pena de Morte. O Brasil é conhecido como o país da
impunidade. E é. A maioria dos criminosos é reincidente.
Condenados, mas em liberdade. Ou por brechas na lei
ou por fuga. Os que estão detidos comandam os de fora.
O pânico é geral. As atrocidades se sucedem. Ônibus
queimados com inocentes morrendo carbonizados. Família incendiada dentro de carro. Adultos, jovens e crianças seqüestradas. Estupros. Gente morrendo em vias
públicas vítimas de balas perdidas. O povo quer justiça.
Mas que justiça? O que fazer diante de lágrimas clamando justiça pelos queridos chacinados?
A prisão perpétua resolveria? Já frisamos a falência
do sistema. E a pena de morte, solucionaria ou intimidaria? Tem base bíblica? No crime organizado ela é a lei. É
a pena capital.
O decálogo diz “Não Matarás”(Ex. 20:13). Se matar, a
lei penaliza: “Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto” (Ex. 21:12).É interessante observar a pena sobre“ seqüestro”:“ Qu e m raptar
alguém...será morto”(Ex. 21:16). Mas isso foi no tempo
da Lei, argumentarão alguns. Certo. Mas, e o que diz o
Novo Testamento?
No tempo de Jesus existia a pena de morte. Ele e os
apóstolos nunca a contestaram. Aliás, na cruz, o “bom
ladrão” repreendeu o outro e, antes de clamar à infinita
misericórdia de Cristo, não contestou a pena de morte.
Disse ele: “... Nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem; mas
este nenhum mal fez” (Lc 23:40,41).
Outro exemplo que encontramos está nas palavras
de João. É assunto de justiça sobre os que martirizaram
os santos. Está escrito: “... Se alguém matar a espada,
necessário é que seja morto à espada” (Ap 13:10). “Espada” por se tratar da arma mais usada na época. Por
sua vez, Ezequiel “manda fazer cadeias”.
Entendo que o assunto dá pano pra manga. Estou
levantando uma questão que pouco (quase nada) se comenta. Em nossas diversas publicações está faltando
“pena” sobre a pena de morte. É bom ter escritos para
que tenhamos outros posicionamentos sobre assunto
de grande importância. É matéria que o nosso povo precisa ler e formar uma posição, favorável ou não.
Hoje em dia há uma “fobia” sobre o termo “radicalismo”. É verdade que muitos extremos são perigosos. Mas
há, não há negar, situações que exigem posicionamentos
radicais.
A pena de morte é tema que urge colocar “a cara para
fora”. É necessário expor a matéria. Radicalizar o sim ou
o não.
Está colocada a questão. Será bom ler outros escritos sobre o assunto. Dói na alma ver tanta gente chorando seus inocentes friamente assassinados. Imagine um
ônibus incendiado, sem mais nem menos, e queridos
seus morrendo sem saber o porquê. Uma bala perdida
atingindo esposa, filhos, netos ou outros queridos. Um
maníaco sexual abusando de gente querida nossa. Como
reagiríamos? Se nos dói ver o sofrimento dos outros,
imagine no nosso sangue. Seria a pena de morte justiça
para os crimes hediondos? Sou favorável. Não é solução, mas intimidaria, e muito. Cadeia ou pena de morte à
barbárie? Eis aí a questão.

* Pastor em Vitória da Conquista BA
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Missões Judaicas
A Missão Brasileira Messiânica está promovendo o CMJ - 2007
Curso de Missões Judaicas, com as matérias: Romanos,
Súmula Judaica, Profecias Messiânicas e Mordomia das Épocas. Contatos: www.mbm-br.com.br , telefone (11) 5574-8438.

Novo endereço
O missionário Stephen Doolittle, da Macedônia World Baptist
Missions, tranferiu-se de Brasiléia - AC para a capital do estado, Rio Branco. Seu novo endereço é Caixa Postal 002 – Centro - CEP 69900-970 Rio Branco AC.

Conferências 2007
O Instituto Bíblico Maranata em Marilândia do Sul PR, realizará
suas conferências nos dias 6 a 8 de abril sob o tema: “Missões, O despertar da Igreja Adormecida” (Ef. 5:14). Os
preletores serão os pastores: Josias Andrade, da IBR Jardim
Florence, Campinas SP e Roberto Orr, do Canadá, autor do
livro: “Liderança que Realiza”. Maiores informações:
Ibmaranata@ibmaranata.com.br, telefone (43) 3428-1375.

Reserve esta data
Dias 7 a 11 de abril de 2008, acontecerá o Congresso Batista
Fundamentalista em Goiânia - GO. O evento terá o seu tema
voltado para a área de escatologia, com preletores do Brasil e
do exterior.

17 anos
A.I.B.B. Sião,
em Simões
Filho BA, sob
a liderança
do Pr Edson
Sacramento,
comemorou
seus
17
anos de fundação nos
dias 1 a 3 de
dezembro
último.
A
data
foi
marcada pela realização de uma série de conferências que
teve como preletor, o Pr Elias Sá Barreto, da IBB. Monte Sinai.
Também se fizeram presentes à comemoração, representantes das igrejas: Salém de Salvador, Salém de Camaçari, Nova
Aliança e Monte Sinai. Na foto, pastores presentes.
Pastor Ricardo
O missionário Ricardo de Oliveira Leite, trabalhando na implantação de uma igreja em Ponta Porã - MS está dando suporte ao trabalho em Campo Grande, Capital do Estado. Em
Ponta Porã está em fase de acabamento a construção de três
salas de aulas para EBD. Em Campo Grande aconteceu a
conferência de aniversário do trabalho, com a realização de
uma série de conferências que teve como preletor, o missionário Garry L Tyler, de Diadema SP.
Presidente Prudente
O missionário Josué Amaral da Silva continua semeando a
boa semente em Presidente Prudente SP. As necessidades
agora são: compra de um terreno, ampliação do salão provisório de culto e construção de um banheiro. Contatos: (18)
3916-3463.
Lima-Peru
O missionário Jairo Rodrigues, enviado para o Peru pela Igreja Batista Regular em Parque Grajaú, pede orações para que
o Senhor abra as portas para a pregação do evangelho no
Peru. Contatos e-mail: jairo_kenia@hotmail.com , telefone:
(00xx51) 1244-6920, ou Apartado do Correio 4604 Lima 100
Peru.
Novo Endereço
O Pr Lorival Pedroso da Silva, já está contando as bênçãos em
seu novo ministério junto à Igreja Batista Fundamental em
Cuiabá - MT. Seu novo endereço: Rua Piauí, Quadra 80, Casa
14 - Bairro CPA II, CEP 78.055-450-Cuiabá MT.
Acampamentos
Carnaval é época das temporadas de acampamentos e retiros para a maioria das igrejas. Não estamos divulgando aqui
nesta coluna nenhum deles porque são dezenas que nos enviaram informações e a divulgação não acrescentaria participação a nenhum deles, pois a maioria já é planejada por grupos específicos de pessoas ou igrejas. Procure saber de um
deles onde você possa estar e ser abençoado.

Amazônia Peruana
O missionário Felix Saul Mera Ramirez, atuando na Amazônia
Peruana com apoio das igrejas batistas fundamentalistas aqui
do Brasil está dando início, em 2007, ao treinamento específico de obreiros para evangelização itinerante nos rios. Um segundo barco está na fase de acabamento e legalização da
documentação para começar a operar. Contatos; e-mail:
sauliquitos@yahoo.com, tel. 065-26.9185 e correspondência
para Urbanizacion Rio Mar F 17- Belém Iquitos , Peru.
Esposas de Pastores
Dias 16 a 18 de março acontecerá o Encontro de Esposas de
Pastores na Estância Palavra da Vida em Atibaia SP. A preletora,
Juseli Ferreira Santana discorrerá sob o tema, “Mulher Graciosa” (Provérbios 11:16). Informações: fone/fax (11) 5041-9137
ou
5533-6843
com
Carlinda
Silva;
e-mail:
miran_adonai@hotmail.com , com Mirian Peixoto de Sousa,
ou (11) 4049-4015 com Rosivane Henriquez, presidente.
Asas de Socorro
Com a presença da maioria dos missionários do centro oeste
da missão Asas de Socorro, aconteceu o encontro, agora anual, sob o tema, “A Jornada do Missionário ao Coração de Deus”.
O preletor foi o Pr Carlos Alberto Moraes, Diretor de Missões
da AMI-Associação Missionária Independente. O local do evento
foi o Thermas & Conference Center Palavra da Vida, em Caldas Novas GO. Para saber mais sobre Asas de Socorro:
www.asadesocorro.org.br.
Intimidade e Ação
Ainda estão abertas as inscrições para o V Seminário Para
Pastores e Líderes Batistas Bíblicos realizado pela AAI que
acontecerá no período de 28 a 31 de agosto de 2007 em
Ilhabela-SP. O tema “Intimidade e Ação” direcionará as
ministrações dos dois preletores: Pr. Mik Frazier, dos EUA e Pr.
Ebenézer Bittencourt, do Brasil. Contatos com Joel, Lúcia e
Juliana, e-mail: joelju@uol.com.br , telefones (12) 3913-5358;
9717-5710, ou pelo correio: AAI – Av. Alfredo Ignácio Nogueira
Penido, 335 - sala 1407 Jd. Aquários - CEP 12.246-000 São
José dos Campos SP.
Família Inácio
Membro
da
Igreja Batista
Independente
de Orlândia
SP, o missionário Pr Rogério Inácio, juntamente com a
esposa Isis e
os
filhos
Suzana
e
Calebe, está
visitando igrejas na região
nordeste do estado de São Paulo. O motivo é prestar relatório de trabalho às igrejas e buscar apoio para
complementação do sustento financeiro. O trabalho da família Inácio é desenvolvido entre o povo Apinajé no estado
de Tocantins. Contatos: prrogerioisisinacio@hotmail.com ,
Caixa Postal 11 - CEP 77.900-000 Tocantinópolis TO.

Dicas de Leitura
O QUE O AMOR
TORNA POSSÍVEL
Norbert Lieth
Actual Edições

EM SEUS PASSOS
QUE FARIA JESUS?
Charles M. Sheldon
United Press
Editora Hagnos

www.chamada.com.br

www.hagnos.com.br

O que aconteceria
Este livro é um
se os cristãos de
estudo da epístola
a Filemom, que é uma igreja em certa
cidade se comprodescrita como
“obra-prima da arte metessem durante
um ano inteiro a
de escrever cartas”.
É a epístola mais não fazer nada sem
antes perguntar:
pessoal de todas
“Que faria Jesus
as que Paulo
em meu lugar?”
escreveu.

AS TESTEMUNHAS
DE JEOVÁ E JESUS
O QUE TODO
A VOCAÇÃO
FAMÍLIA FORTE
CRISTO
PASTOR DEVE
ESPIRITUAL DO
Charles R.
Aldo Menezes
SABER!
PASTOR
Swindoll
Editora Vida
Dr. Hugh F. Pyle
Eugene Peterson
Editora Atos
Caixa Postal 74 www.editoravida.com.br
Editora Textus
37.270-000
Mesmo afirmando www.editoraatos.com.br
Mundo Cristão
Este livro é um www.mundocristao.com.br
Campo Belo MG
crer em Jesus, os
verdadeiro
Este livro é um
Testemunhas-deEste é o relato da
manual para o
Jeová o fazem de tesouro de lições,
experiência de
que busca
forma diferente,
sucesso do
Jonas que entrou
restaurar esta em crise vocacional
pastor. Foi escrito
pois para eles
estrutura tão
por um pastor
Jesus não é Deus.
quando os seus
importante
para
com 22 anos de A leitura deste livro
planos pessoais
os dias de hoje. não bateram com a
experiência
é essencial para
todo crente.
ministerial.
soberania de Deus.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.
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Adultério Poderá Ser Punido
Com Prisão Perpétua nos EUA
Pedro, fitando-o, juntamente com João disse:

Olha Para Nós
Atos 3:04

E

ste versículo tem chamado a minha atenção, fico
pensando como Pedro foi corajoso quando pediu
ao coxo que esmolava na porta do templo, que olhasse
para ele e para seu companheiro João.
Vamos imaginar a cena, uma pessoa sem esperança
que a cada manhã era levada à porta do templo onde
passava horas esmolando, as pessoas que passavam
pela porta do templo nem olhavam para aquele homem,
outros pensando em parecer bondosos, davam algumas
moedas, mas poucos se preocupavam em perguntar qual
seria a sua maior necessidade, a Bíblia não nos conta se
alguma pessoa que estava entrando no templo para fazer
suas orações perguntou se aquele homem gostaria de
entrar e conhecer o templo por dentro, todos passavam
preocupados com seus próprios problemas.
Pedro e João eram homens simples, pescadores que
agora transformados tinham deixado os cuidados terrenos e se dedicavam totalmente ao serviço de anunciar
Jesus como Salvador, olhando para eles as pessoas certamente não viam riqueza, beleza, seus trajes eram simples e sua aparência como a de qualquer homem simples daquela época, mas eles tiveram a coragem de parar e pedir para que o coxo olhasse para eles.
O coxo levantou os olhos e pode ver a graça de Deus,
viu a salvação de sua alma e a cura para todos os seus
males, viu na vida daqueles homens a presença de Jesus e esta presença mudou a historia do coxo para sempre. Aquele homem firmou os passos e com a ajuda de
Pedro e João pode entrar no templo lado a lado com eles,
e a Bíblia nos diz que ele podia saltar de alegria louvando
a Deus.
Agora o coxo conhecia o templo por dentro, podia caminhar e agradecer, e logo as pessoas o reconheceram,
e muitos daqueles que passavam pela porta que poderiam ter ajudado agora viam o coxo saltando e não podiam
entender, pois suas vidas eram vazias, eles nada tinham
para oferecer e agora eram testemunhas do milagre.
Este milagre deve nos servir como alerta, será que
podemos falar como Pedro e João: “Olha para nós”, o
que nossos filhos, nossos esposos, nossos parentes,
nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, poderão enxergar olhando para nós.
Temos uma grande responsabilidade, pois mesmo
sem percebermos as pessoas estão olhando, estão procurando em nossas vidas um motivo para se levantarem
e poderem saltar de alegria. Sabemos que não podemos
ajudar ou salvar ninguém, como Pedro e João não somos
nós, mas o que habita em nós que pode mudar vidas, o
segredo de Pedro e João é que Jesus podia ser visto na
vida deles.
Jesus está sendo visto em nossas vidas, em nossas
palavras, nossas decisões têm demonstrado que somos
filhos de Deus que pertencemos a Cristo?
Uma grande obra tem que ser realizada, e ela começam em nosso lar, com a vida de nossos filhos, pois o
olhar destes pequenos está fito em nós, eles esperam
que tenhamos todas as respostas, que supramos todas
as necessidades, mas como os discípulos nada temos a
oferecer.
E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que
tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta-te e anda. Atos 3:06
Não poderemos suprir as necessidades de nossos
filhos com bons presentes, com conforto, pois o ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido com a
presença de Cristo, por isso precisamos esconder nossas vidas no poder do Senhor, depois que Jesus preencher todos os espaços de nosso viver, poderemos ajudar
a mudar as vidas que nos rodeiam.
O mundo vive uma grave crise de credibilidade, as
pessoas vivem desconfiadas, a maioria não consegue
acreditar mais em nada, muitos têm falhado, pois confiam em seu próprio saber, e quando falham destroem
muitas vidas também.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
Hebreus 12:02
Olhando para Jesus poderemos continuar nossa jornada, e Bíblia é clara em nos ensinar que somos a carta viva de
Cristo, nosso testemunho diário é mais forte que palavras.
E lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto
ao céu virá do modo como o vistes subir.
Atos 1:11
Jesus está voltando, e depende de cada um de nós
apressarmos a sua vinda, tendo vidas dignas e serem
vistas vidas que demonstrem a presença de Cristo, vidas
que possam assim transformar vidas.
Contato para palestras (11) 5077-4429
A colunista é formada em teologia pelo I.B.M., membro da
Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina-São Paulo-SP

O

s adúlteros de
Michigan, nos Estados Unidos, enfrentarão dificuldades após a decisão de
um tribunal do estado, que
considera a infidelidade
como um crime sexual, que
pode ser punido até com prisão perpétua.
A interpretação rigorosa
de uma lei estadual levou a
Corte de Apelações, a se-

gunda mais alta do estado,
à resolução. A decisão já recebeu críticas, segundo o
jornal Detroit Free Press.
“Não podemos deixar de
nos perguntar se a assembléia legislativa estadual
pretendia isso, mas estamos
obrigados pelo texto da lei a
chegar a esta conclusão” ,
escreveu o juiz William
Murphy, em novembro em

nome do tribunal.
“Tecnicamente, quando
uma pessoa mantém uma
relação adúltera que inclui a
penetração, é culpada de
conduta sexual criminosa em
primeiro grau”, a forma de
assédio sexual mais grave
do código penal de Michigan,
diz o texto citado pelo jornal.
A polêmica decisão foi
tomada num caso em que

um homem tinha dado drogas a uma garçonete em troca de favores sexuais. Os
juízes recuperaram uma antiga disposição estadual pela
qual uma pessoa é culpada
de conduta sexual criminosa
“quando a penetração sexual ocorre sob circunstancias
que supõem qualquer outro
crime grave” , como foi o
caso.

O Vaso Que Se Estragou
“Como o vaso, que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer outro vaso,
segundo bem lhe pareceu”. Jeremias 18:4.

Q

ue valor tem um vaso
estragado? Tenho
certeza que muitos saberiam
responder a esta pergunta.
No conceito humano um
vaso estragado não tem valor nenhum, pois tudo que
se estraga tem que ser jogado fora. Já aprendemos a
ver as coisas desta maneira, não queremos de forma
nenhuma tentar uma restauração do objeto danificado.
Quando alguém tenta assumir a posição de restaurador de objetos estragados,
é imediatamente taxado
de louco, miserável ao invés
de jogar esse traste no lixo
fica tentando consertar, vaso
velho, quebrado tem que ser
jogado fora no lixo. Infelizmente essa tem sido a atitude de muita gente, principalmente cristã, e porque não
dizer a de alguns lideres.

O profeta Jeremias
vivenciou essa situação com
a nação de Israel e o pior que
ele acompanhado de alguns
dos lideres da nação pensava da mesma forma. Foi necessário Deus fazer um convite ao profeta e levá-lo para
um passeio fora das cercanias prospera de Jerusalém.
Provavelmente no vale de
Hinom, ao sul de Jerusalém,
com acesso ao vale e aos
poços de Siloé. Incluía lá
nesse lugar o campo para
guardar amassar a argila, o
forno e o monturo municipal.
Chamado campo do oleiro;
Zacarias 11:13; Mateus
27:10.
No campo do oleiro, estava o profeta tentando desvendar o mistério do seu passeio, observando todos os
vasos e era cada mais belo
do que o outro. Quando de

repente ele chega a um lugar indesejado, o monturo
onde era jogado o vaso estragado, danificado, quebrados. Lá estava aquele que o
havia convidado para aquele prestimoso passeio com
uma forte assertiva do seu
absoluto poder de governar
os seres que criou e as nações que ele chama a existência; Isaias 45:9; Romanos 9:20-21.
Ali no campo do oleiro
Deus começa a investir na
vida do profeta, começa quebrar os paradigmas, os preconceitos e também começa a mudar sua visão em relação ao seu ministério profético. Deus usa o exemplo
do vaso estragado, ele poderia ter escolhido um outro
vaso, uma obra perfeita, bela
a mais completa.
Ele quis usar o vaso es-

tragado para demonstrar o
seu poder de transformação
e restauração, a nação precisa ser recuperada.
Quero concluir com a
mesma pergunta que foi feita no inicio que valor tem um
vaso estragado? Ele tem
muito valor, pois foi restaurado quando Jesus foi até ao
calvário e morreu derramando seu precioso sangue.
Além do mais o preço deste
vaso ninguém pagar, nem
tão pouco usar esse vaso,
pois o seu dono pode usar
com bem lhe parecer.
Que Deus possa está no
controle, e que possamos
ser vasos nas mãos do Senhor.
Pr. Francisco Gomes Sobrinho.
Bacharel e Mestre
em Teologia,
Licenciado em Letras e
Filosofia.

Tem Uma Religião Melhor ?
*Pr. David Sena

“...Olha, à uma voz os outros profetas predizem êxito
para o rei. Seja também a
tua palavra como a de um
deles, e fala o que é bom” 2
Crônicas 18:12,

O

perverso Acabe
construiu não somente o reino que queria
como também, erigiu seu
sistema religioso. Quanto
mais perverso é o homem,
mais religioso ele será. Acabe era assessorado por
mais de quatrocentos profetas que eram bem pagos e
bem cercados de todo conforto para falar o que Ele queria ouvir. A podridão da mentira era bem encoberta com
certo “glacê” da verdade.
Nenhum deles deveria falar
em nome de qualquer outro
deus, senão em nome de
Jeová. O pacote da mensagem mentirosa tinha que ser
entregue ao rei bem embrulhado com um “lindíssimo
papel da verdade”. Tinha

uma religião melhor do que
essa? A religião do conforto
carnal; a religião do
positivismo falso: “vai dar
certo, vai com Deus, Jesus
te ama, Ele já abençoou teus
planos, tu serás bem protegido”!
O sistema religioso
erigido pelo egoísta Acabe e
decretado pela perversa
Jezabel, é exatamente o que
estamos presenciando nesta atual geração. “Fale o que
agrada à carne”, é o que na
prática estão ordenando às
igrejas. Fale de um Deus de
amor, que ama todos os homens e que promove a felicidade material e espiritual
de todos os homens; fale de
um Jesus que morreu para
servir de exemplo, um Jesus
político, social que trabalha
em favor dos injustiçados;
fale de um “Espírito Santo”
que mova nossas emoções,
a fim de que promovamos
um louvor adequado aos padrões da nossa carne. Que-

remos louvar esse Deus ao
nosso modo, com nosso
carnaval, com nossas músicas diabólicas e nossas
danças e assim expressar
nossa adoração a Deus com
plena liberdade e paixões.
Pare as pregações bíblicas!
Daremos pouco tempo para
isso. As multidões não entrarão nas igrejas se continuar usando esse sistema
antiquado. Fale e faça o que
a multidão gosta e terá uma
igreja cheia.
Tem, porventura, uma religião melhor do que essa de
Acabe? Tem sim! Tem a religião do velho Micaías. Isolado, esquecido, abandonado,
lá estava o profeta sempre
aguardando o momento próprio para falar, não o que o
rei queria ouvir, mas sim o
que ele precisava ouvir. “...
Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me
disser, isso falarei” (verso
13). A verdadeira religião não
se afasta jamais da fidelida-

de a Deus e à Palavra de
Deus; A verdadeira religião
não vive em busca das lisonjas e recompensas terrenas;
a verdadeira religião tem um
amor santo para servir aos
homens da maneira eterna
e correta; a verdadeira religião tem como seu fundamento a Rocha dos séculos
a qual jamais poderá ser
abalada.
A religião de Acabe é
agradável porque esconde
as maquinações do coração,
não tolera o Deus soberano
e caminha rumo a destruição. Acabe reuniu toda sua
pomposidade religiosa ignorando o Todo Poderoso e
partiu para a guerra. A sua
guerra não foi contra os siros,
mas sim contra Deus que o
fez tombar com uma mera
flecha atirada ao acaso. “Horrenda coisa é cair nas mãos
de um Deus Vivo!”
* O autor é pastor em Ribeirão Preto SP
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Formatura
no IBBBA
N

o mês de dezembro de 2006 o Instituto Batista Bíblico
da Bahia em sua sede em Salvador e na extensão em
Simões Filhos, BA, formou uma nova turma com 14 alunos,
sendo 4 de Salvador e 10 de Simões Filho.
A cerimônia de colação de grau aconteceu no dia nove de
dezembro na Igreja Batista Bíblica Salém. O encerramento
do ano letivo foi marcado por uma confraternização no Restaurante Mangueira.
As atividades do ano letivo de 2007 começam no dia 9 de
fevereiro.
Nas fotos, Pr Humberto Vieira ladeado pelos formandos
da sede em Salvador BA e Pr Edson Sacramento ladeado
pelos formandos da extensão de Simões Filho BA.
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AIBREB - Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil realizará a
sua assembléia geral nos dias 15 a 19 de maio
de 2007.
O evento acontecerá no Hotel Porto
D’Aldeia Resort em Fortaleza - CE e as inscrições já estão abertas. O público alvo são os
membros das Igrejas Batistas Regulares do
Brasil, Seminários, Missões, Pastores e Missionários.
O custo por pessoa adulta é de R$360,00
podendo ser pago até o dia 30 de abril de 2007
com parcelamentos. Crianças até 6 anos fi-

cam isentas. De 7 a 10 anos, R$100,00.
Acima de 11 anos, pagamento igual os
adultos.
O preletor da noite será o Pr James
Vineyard, vindo dos Estados Unidos. Os
preletores das reuniões matutinas serão os pastores: Paulo Bondezan, Bill
Smallman, Marvin Fray, Moisés e Geraldo Cruz.
Maiores informações pelo site:
www.aibreb.org e em Fortaleza com
Raimundo Maia pelo telefone (85) 32767544.

Pr James Vineyard

Jornais Para Evangélicos
O

publicitário Marcos
Berger, defendeu em
uma monografia, a introdução de caderno especial em
jornais voltado ao público
evangélico.
Segundo o publicitário, os
evangélicos somam 16% da
população brasileira, o equivalente a 28 milhões de pessoas e os jornais não podem

ignorar esse “filão” de leitores, pois se trata de um
público de alto potencial de
crescimento. Nas suas
considerações ele diz que
a continuar o êxodo religioso no atual ritmo, em
2050 o Brasil terá 238,1
milhões de habitantes, a
metade evangélica.
Outro potencial destaca-

do na monografia é o fato que
22% da população brasileira
é composta por analfabetos,
mas o percentual cai para
9,5% entre os evangélicos e
a média de leitura dos evangélicos brasileiros é de seis
livros por ano, o dobro da
média nacional. Pouco mais
de um terço dos evangélicos
pertencem às classes A e B.

Atividade Religiosa
Não Gera Vínculo
Empregatício
O TRT de Minas, por sua 8ª Turma, negou provimento a
recurso interposto por um pastor evangélico que pretendia a declaração de vínculo empregatício com a congregação religiosa à qual servia. Ele alegava que exercia o
seu ministério de pastor com todos os requisitos da relação de emprego, pois a prestação desse serviço era pessoal, habitual, subordinada e onerosa, com jornada das
08 às 22 horas, todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. Disse ainda que saiu do seu antigo emprego e passou a viver exclusivamente da igreja, já que
recebia remuneração mensal de até R$1.000,00.
Após a análise dos dados do processo, a Turma concluiu que o reclamante ocupava, de fato, a função de auxiliar de pastor, mas que esse trabalho, embora exercido
pessoalmente e de forma não eventual, não enseja a formação de vínculo empregatício, pois faltam aí elementos
essenciais para a caracterização da relação descrita no
art. 3º da CLT, principalmente a subordinação jurídica.
Para o desembargador Eriberto de Castro, relator do
recurso, o trabalho de cunho religioso se destina à assistência espiritual e divulgação da fé, não podendo ser considerado emprego, mas vocação, até porque não há também pagamento de salário, no sentido jurídico do termo.
O rendimento mensal recebido pelo autor deve ser visto
apenas como uma ajuda de custo para a subsistência da
família, de modo a possibilitar maior dedicação ao ofício
religioso.
“As atividades exercidas pelo pastor não podem ser
consideradas como relação de emprego, uma vez que o
liame entre a pessoa (reclamante) e sua igreja é vocacional
e de natureza religiosa, onde se busca retribuição espiritual e não material. A submissão à doutrina da igreja decorre da fé que professa e não se confunde com a subordinação jurídica do empregado, conforme há muito, inclusive, já pacificado na jurisprudência, no sentido de que não
há vínculo empregatício entre pastores e essas entidades”
- completa.
( RO nº. 00472-2006-028-03-00-5 ) Fonte: TRT3
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Berger recorreu à pesquisa do IBOPE para reportar-se
ao perfil do leitor evangélico:
preocupado com a sua aparência, ligado em moda e estilo, que procura estar atualizado em termos de tecnologia.
Trata-se de um “consumidor”
equilibrado, que consulta a
família antes de comprar, que
gosta de viajar.

