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Reconvocação CE-2021

Bach e música reformada
APMT avança em meio
a obstáculos e barreiras

Evangelho e Cultura:
o Cristianismo em ação

Um convite especial aos 
presbíteros e pastores

Uma série que traz à me-
mória histórias de vidas 
cristãs que testemunha-
ram as doutrinas bíblicas 
da Soberania de Deus e 
da Graça Comum para a 
sociedade, essa é a novi-
dade do Brasil Presbite-
riano para 2021. Confira 
na pág 8 – exemplos e 
inspirações para o povo 
de Deus. 

A Confederação Nacional de Mocidade (CNM) reali-
zará no mês de junho o seu Encontro Nacional para 
celebrar seus 85 anos de serviço ao Senhor e à sua 
Igreja. Confira o convite da CNM para toda a lideran-
ça da IPB na pág 5.

O último ano foi desafiador para toda humanidade.
Apesar das circunstâncias adversas, a Agência Presbi-
teriana de Missões Transculturais (APMT) avançou em 
seus trabalhos e traz um retrospecto de suas ativida-
des realizadas e planos de ação para 2021. Descubra 
mais na pág 6.

Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto Brasileiro Silva, a reunião 
da Comissão Executiva do SC/IPB, antes marcada para o dia 15 de março de 
2021, foi reconvocada para o dia 20 de abril de 2021, na IP Central de Cam-
pinas, SP. Mais informações na pág 9.

Para Martinho Lutero, músi-
ca e Palavra são presentes 
de Deus aos seres humanos. 
Em um cenário marcado 
por referências da Reforma 
Protestante cresceu Johann 
Sebastian Bach, um dos 
maiores compositores que 
a humanidade já conheceu, 
cujo nascimento recordamos 
em março. Suas obras mar-
caram a história da música 
sacra na pág 10.

Página 5

Vida devocional 
em família

Após cada salmo e cada capítulo 
da Escritura, a Bíblia de Estudo 
Herança Reformada apresenta 

auxílios para a prática devocional 
individual ou familiar
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EDITORIAL

O vírus na carne

termo “quarente-
na” designa período 

de quarenta dias durante os 
quais pessoas, animais ou 
pertences provenientes de 
áreas varridas em escala 
epidêmica por doença con-
tagiosa devem permanecer 
isolados. Quarenta dias ou 
quase, mas o isolamento tem 
de ser total.

Nós, porém, estamos com-
pletando um ano de quaren-
tena e a escala é pandêmica, 
isto é, abarca todo o plane-
ta. Dada a longa duração 
da pandemia e complexos 
fatores emocionais, psicoló-
gicos, sociológicos, políticos 
e econômicos, o isolamento 
tem estado longe do total, 
com efeitos letais sobre a 
população.

Jesus orou ao seu Pai 
pedindo não que fossemos 
tirados do mundo, mas guar-
dados do mal. O mal a que 

ele se referiu, porém, era o 
Maligno, não as pandemias 
viróticas que têm atingido 
a humanidade ao longo da 
História. No entanto, sem 
escapar desse mal, os cristãos 
se distinguiram sempre pelo 
modo do seu enfrentamento.

Isso me leva a pensar 
sobre o “espinho na carne” 
de Paulo (2Co 12.7-10). 
Segundo ele, o propósito 
da provação foi evitar sua 
soberba, o que ele deve ter 
sentido uma vez ou outra. 
Afinal, depois das indescrití-
veis revelações que recebeu, 
difícil não olhar de cima os 
crentes “comuns”. O espinho 
em si – o que quer que tenha 
sido – deve ter incomodado 
muito. Mas isso não foi o 
pior, porque, quando conve-
niente, Satanás o usava para 
humilhar o apóstolo. Porque 
“esbofetear” não significa 
apenas golpear com as mãos, 

o que poderá nem ocorrer, 
mas é sinônimo de ultrajar. 
Há muitas ações aviltantes 
que chamamos de bofetada.

Paulo reagiu humanamen-
te ao espinho. Pediu três 
vezes que o Senhor o livras-
se daquele mal, mas ouviu 
em resposta que sua necessi-
dade era outra, a graça divi-
na. Desse modo, o espinho, 
que Satanás empregava para 
o envergonhar, seria o recur-
so divino para lembrá-lo de 
que dependia não de notá-
veis experiências espirituais, 
mas do seu gracioso Senhor, 
cujo grande poder seria 
patente em seu frágil servo.

O sofrimento de Paulo 
nasceu de um problema 
específico, sua inclinação 
para a soberba, mas resul-
tou na glorificação de Deus. 
Nem sempre há essa relação 
causal direta entre pecado 
e sofrimento específicos, 

mas faremos bem em ava-
liar quais benefícios virão 
de nossas dores. A histó-
ria da igreja nos lembra de 
momentos de epidemia em 
que os crentes deram notá-
vel testemunho de amor 
ao se dedicarem aos que 
sofriam com risco da própria 
vida. Louvamos a Deus por 
haver, em meio à pandemia 
da COVID-19, exemplos 
semelhantes. Há os que, da 
área da saúde ou não, enxer-
gam mais do sua própria dor 
e se dedicam de diversos 
modos ao socorro do seu 
semelhante. Mais desse des-
prendimento e dessas ações 
serão necessários.

Mas convém do mesmo 
modo refletirmos sobre 
nossa fragilidade. Afinal, 
esse vírus em nossa carne 
é terreno propício para a 
manifestação do poder de 
Deus.

O
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GOTAS DE ESPERANÇA

salmo 119 é o maior 
da Bíblia. Seu foco 

principal é a excelência da 
palavra de Deus como con-
teúdo de nossa fé, como 
fonte de nosso consolo e 
como remédio para nos-
sos males. Nesse salmo, o 
cantor sacro abre sua alma 
e fala de suas tristezas e 
como triunfar sobre elas.

Em primeiro lugar, as 
lágrimas da alma podem 
ser estancadas pelo for-
talecimento da Palavra 
de Deus (Sl 119.28). “A 
minha alma, de tristeza, 
verte lágrimas; fortalece-
me segundo a tua palavra”. 
Há momentos em que as 
torrentes de lágrimas que 
brotam de nossa alma são 
mais copiosas do que as 
torrentes que vertem dos 
nossos olhos. A tristeza não 
apenas abate o rosto, mas 
também entristece a alma. 
O remédio para essa tris-
teza não é encontrado nas 
terapias humanas nem nos 
rituais religiosos, mas no 
fortalecimento procedente 
da palavra de Deus.

Em segundo lugar, as 
angústias do crente são 
curadas pela vivificação 
da palavra de Deus (Sl 
119.50). “O que me con-
sola na minha angústia é 
isto: que a tua palavra me 
vivifica”. O salmista não 
tem receio de admitir sua 
angústia. Ele está amassa-
do por sentimentos avas-

saladores, atordoado por 
circunstâncias medonhas e 
atribulado por uma angús-
tia esmagadora. Onde 
encontrar consolo? Para 
onde correr nessa hora? O 
autor sacro encontrou con-
solo e vivificação na pala-
vra de Deus. 

Em terceiro lugar, a 
angústia faz perecer, mas 
a palavra de Deus traz 
prazer (Sl 119.92). “Não 
fosse a tua lei ter sido o 

meu prazer, há muito já 
teria eu perecido na minha 
angústia”. A angústia que 
nos assola, por vezes, é tão 
cruel que pensamos que não 
vamos aguentar. É como 
um tsunami que nos engole 
sem que consigamos reagir 
às ondas gigantescas. Onde 
encontrar prazer, quando a 
vida parece só mostrar sua 
carranca para nós? Onde 

encontrar um porto seguro 
para encorar nossa alma 
assolada pelos vendavais 
da vida? Onde beber as 
delícias da alegria, quan-
do tudo o que sorvemos 
na vida é o cálice amargo 
da dor? O salmista, com 
entusiasmo, confessa que 
não fora a lei de Deus ter 
sido o seu prazer, ele teria 
sucumbido há muito tempo 
à sua angústia. Que poder 
terapêutico tem a palavra 

de Deus! Que consolo ben-
dito ela traz à alma aflita!

Em quarto lugar, a aflição 
superlativa deve levar-nos 
a uma súplica urgente (Sl 
119.107). “Estou aflitíssi-
mo; vivifica-me, Senhor, 
segundo a tua palavra”. O 
salmista é um homem de 
Deus, mas não tem imu-
nidade especial. Ele anda 
com Deus, mas não é pou-

pado das dores naturais 
dos mortais. Ele não este-
ve muito aflito no passado 
remoto nem estará aflitís-
simo num futuro distante. 
Ele está aflitíssimo agora. 
Enquanto escreve, seu 
coração está apertado pela 
dor, sua alma está gemen-
do de aflição e seus olhos 
são fontes de onde escor-
rem lágrimas amargas. Sua 
súplica é urgente, porém, 
ele não recorre a homens, 

mas ao Senhor da aliança. 
Não busca os recursos da 
terra, mas invoca a vivifi-
cação que emana do céu. O 
reavivamento que anseia é 
rogado ao Senhor e proce-
de do Senhor. A fonte desse 
reavivamento é a Palavra 
de Deus. A restauração é 
segundo a Palavra de Deus 
e não segundo diretrizes 
humanas. 

Em quinto lugar, a afli-
ção escraviza, mas a lei 
de Deus traz esperança 
(Sl 119.153). “Atenta para 
a minha aflição e livra-
me, pois não me esque-
ço da tua lei”. O salmista, 
embora não se esqueça da 
lei de Deus, está aflito. 
A vida cristã não é uma 
estufa espiritual nem uma 
bolha que nos esconde das 
aflições deste mundo. O 
povo de Deus está sujeito 
às vicissitudes comuns dos 
mortais. Eles bebem, tam-
bém, as porções amargas 
da providência carrancu-
da. Nessas horas, devemos 
clamar ao Senhor para 
observar nossa aflição e 
ainda pedir a ele livramen-
to de nossas dores. O argu-
mento usado pelo salmista 
para apresentar seu pleito 
diante de Deus é que ele 
não se esquecia da lei do 
Senhor. Nas suas aflições, 
não ergueu seus punhos 
contra Deus como fez a 
mulher de Jó, nem virou as 
costas para Deus como fez 
a mulher de Ló. Ao con-
trário, reavivou ainda mais 
sua memória para guardar 
a Palavra de Deus. 

Que Deus nos ajude a ter 
a mesma experiência do 
salmista: “Grande paz têm 
os que amam a tua lei; para 
eles não há tropeço” (Sl 
119.165). 

Hernandes Dias Lopes

O Rev. Hernandes Dias Lopes é 
o Diretor Executivo de Luz para o 

Caminho e colunista regular do Brasil 
Presbiteriano.

Vencendo a tristeza pela terapia da Palavra de Deus

O

"Que Deus nos 
ajude a ter a mesma 
experiência do 
salmista: “Grande 
paz têm os que 
amam a tua lei; para 
eles não há tropeço”
(Sl 119.165).
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LEGISLAÇãO E JuSTIÇA

ão é raro uma igreja se 
deparar com exigên-

cias do cartório ao registrar 
seu estatuto. Algumas são 
pertinentes e precisam ser 
atendidas. Outras são absur-
das e expõem a visão equi-
vocada de muitos ofícios de 
registro, que insistem em 
tratar a igreja como uma 
associação. O equívoco 
ocorre porque não atentam 
para a distinção que há entre 
associação civil e organiza-
ção religiosa. 

O art. 44, incisos I a IV, do 
Código Civil, distingue as 
pessoas jurídicas de direi-
to privado em associações, 
sociedades, fundações, 
organizações religiosas, 
partidos políticos e empre-
sas individuais de responsa-
bilidade limitada. 

O legislador destinou títu-
los ou capítulos próprios 
para as diversas espécies de 
pessoas jurídicas de direi-
to privado, alocando cada 
assunto em determinado 
lugar do texto normati-
vo, que é estruturado em 
PARTE GERAL e PARTE 
ESPECIAL, subdivididas 
em LIVROS, TÍTULOS e 
CAPÍTULOS. As associa-
ções são tratadas no CAPÍ-
TULO II – arts. 53 a 61. 

Quanto às organizações 
religiosas, o próprio texto 
legal torna dispensável a 
destinação de um título ou 
capítulo próprio para sua 
regulação. Assimilando 
muito bem o princípio da 

liberdade de organização 
religiosa, estatuído no art. 
5º, inciso VI, da Consti-
tuição Federal, o legisla-
dor infraconstitucional 
entendeu não ser apropria-
do estabelecer regras de 
organização, estruturação 
interna e funcionamento 
das organizações religio-
sas. Aliás, seria um con-
trassenso fazê-lo! Por isso, 
tudo quanto é necessário 
para atingir esse desiderato 
está dito no art. 44, § 1º, do 
Código Civil: “São livres 
a criação, a organização, 
a estruturação interna e o 
funcionamento das orga-
nizações religiosas, sendo 
vedado ao poder público 
negar-lhes reconhecimento 

ou registro dos atos consti-
tutivos e necessários ao seu 
funcionamento”.

Por isso, não se pode 
exigir, por exemplo, que a 
destituição de quem dirige 

a igreja seja decidida pela 
assembleia geral (art. 59 
do CC) ou que esta possa 
ser convocada por 1/5 dos 
membros (art. 60 do CC). 
Isso se aplica às associa-

ções, mas não às organiza-
ções religiosas. 

Em suma, os ofícios de 
registro não podem exigir 
que a organização religiosa 
(igreja, presbitério, sínodo e 
outros) cumpram as exigên-
cias específicas das associa-
ções civis. Se isso ocorrer, 
deve o interessado solici-
tar que o oficial do registro 
apresente nota devolutiva 
circunstanciada, a fim de 
que seja suscitada dúvida 
e o assunto seja levado à 
apreciação da Corregedoria 
para decisão final.

O Estatuto da Organização Religiosa e o Código Civil

George Almeida é presbítero na IP 
de Brotas, em Salvador, Presidente 

do Sínodo Central da Bahia (SCH), 4º 
Secretário da Mesa do SC/IPB e Relator 

da Comissão Permanente do Manual 
Presbiteriano.

George Almeida

N

REDE PRESBITERIANA DE RÁDIOS 
Quatro estações, quatro estilos.

Uma combina com você!

IPB1 IPB2 IPB3 SAF
Música contemporânea 

Programação variada 
• Mensagens 

• Notícias da IPB 
 • Programas Apologéticos  

• Programas musicais 

Música tradicional 
• Devocionais 

• Notícias da CNSAFs 
• Programas Especiais 

saf.org.br/radio 
Alexa

Música Instrumental 
Leve e suave

Música brasileira 
Opção pelo Brasil

iOS • Android • Alexa • Google Home • WEB • ipb.org.br/radio
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FORÇAS DE INTEGRAÇãO

Um convite especial aos presbíteros e pastores
Fábio Barcelos

A

O Presb. Fábio Barcelos é Secretário 
Executivo da CNM

C o n f e d e r a ç ã o 
Nacional de Mocida-

de (CNM) sempre prezou 
pelo apoio da liderança para 
sua existência. Entendemos 
que cada mocidade local 
existe fundamentalmente 
para servir sua igreja local. 
Assim, o direcionamento 
da liderança da igreja é 
essencial para o avanço do 
trabalho dos jovens presbi-
terianos. Agora, mais uma 
vez, precisamos do apoio 
de vocês.

A CNM realizará no mês 
de junho o seu Encontro 
Nacional no qual pretende 
reunir jovens presbiterianos 
de todo o país para celebrar 
seus 85 anos de serviço 
ao Senhor e à sua Igreja. 
Nosso desejo é ver cada 
mocidade representada e 
para isso contamos com a 
parceria de cada Conselho 
ao enviar um jovem para o 
maior evento da Mocidade 

Presbiteriana! Participar de 
um evento desse tamanho, 
com gente de tantos luga-
res, com uma programa-
ção recheada de tanta coisa 
boa, marca a nossa vida. 
Privilegie desse modo um 
jovem de sua Igreja!

O Encontro Nacional não 
é apenas um mero evento 
para jovens. Há mais de 
uma década temos reforça-
do o papel do jovem pres-
biteriano e a necessidade 
de se desenvolver uma cor-
reta ortodoxia e ortopraxia 
que emergem do amor por 
Deus. Assim, cada deta-

lhe desse evento tem sido 
pensado para possibilitar 
momentos de muita cele-
bração e diversão, mas, 
principalmente, para que 
cada participante saia com 
o coração transbordando de 
amor ao Senhor. Das carti-
nhas pré-evento, passando 
pelo time de preletores e 
bandas, da organização dos 
quartos, tudo tem sido feito 
com muito cuidado. Que-
remos continuar munindo 
nossa mocidade com ferra-
mentas para servir melhor 
suas igrejas locais.

Como dito recentemente 

em um comunicado: depois 
de tanto tempo de afasta-
mento, queremos realizar 
o ajuntamento do povo de 
Deus – ainda que seja com 
1,5m de distância – e rever 
gente tão querida espalha-
da por esse país. Queremos 
conhecer irmãos de outros 
lugares, gente que ama 
Cristo e sua Igreja. Aguar-
damos poder cantar bem 
alto nosso hino e declarar 
a plenos pulmões nosso 
moto. Queremos muito, 
unidos, celebrar aque-
le que continua reinando 
absoluto e detém o governo 
de cada acontecimento.

Juntamente ao Encontro 
Nacional, também aconte-
cerá o Encontro da Moci-
dade Master! Isso mesmo. 
Quer rever a sua turma de 
Mocidade de antigamen-
te? Entre no site www.ump.
org.br e fique por dentro. 
Alguns detalhes: as inscri-
ções para os dois eventos 
são limitadas; a estrutura 

do local permitirá que pro-
tocolos de segurança sejam 
cumpridos; e corra pra não 
ficar de fora!

E você, jovem que che-
gou até aqui, ao voltar do 
Encontro, como um bom 
presbiteriano, faça um 
excelente relatório de tudo 
que foi visto e vivido, 
entregue ao Conselho que 
investiu em você e espa-
lhe essa experiência com 
outros jovens. Temos cer-
teza que será contagiante!

VIDA DEVOcIONAL Em FAmíLIA

Recursos devocionais da Bíblia de Estudo Herança Reformada
Pensamentos para a devoção pessoal/em família

Leia o salmo 21 Após cada salmo e 
cada capítulo da Escri-
tura, a Bíblia de Estu-
do Herança Reformada 
apresenta auxílios para a 
prática devocional indi-
vidual ou familiar. Você 
poderá encontrá-la em
www.editoraculturacrista.com.br

Os salmos reais apon-
tam para Cristo, o Rei 
ideal. Sustentado pelo 
poder de Deus, Cristo se 
alegra na salvação que foi 
dada a ele e ao seu povo 
contra seus inimigos. Ele 

obtém essas bênçãos pela 
oração e pela intercessão, 
e agora reina com grande 
honra e alegria em seu 
trono celestial. Um dia 
ele voltará para julgar os 
ímpios com fogo devora-
dor, de modo que todos os 
planos do mal contra seu 

reino falharão. O propó-
sito final de seu reino é a 
exaltação do Senhor nos 
louvores de seu povo. As 
vitórias de Cristo são as 
vitórias de todos que lhe 
pertencem pela fé. Como 
esse salmo o encoraja e 
lhe dá esperança?
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ratidão. Escolhi essa palavra 
para definir o ano de 2020, 

mesmo reconhecendo que foi um 
ano de muitas perdas humanas, um 
ano de muitas incertezas, desafios, 
mudança de planos, adaptações e 
superações. No meio missionário 
não foi diferente.

Fui indicado em julho de 2010 
para compor a Assembleia da 
APMT e faço parte da diretoria. 
Acompanhei todos os assuntos 
trazidos às reuniões e compartilho 
aqui alguns dos avanços muito 
relevantes para a obra missionária 
transcultural da IPB, por meio da 
APMT.

Apesar das circunstâncias 
adversas, no último trimestre do 
ano constatamos avançamos que 
não imaginávamos. Vimos, mais 
uma vez, que a ação de Deus não 
depende de circunstâncias, nem 
de vírus nenhum. O Senhor usa 
seus servos em qualquer situação.

Tivemos a alegria de iniciar a 
plantação de mais uma igreja, na 
cidade de Covilhã, Portugal, com 
o casal Rev. Luiz Augusto Correa 
Bueno e sua esposa Rachel.

Estamos muito felizes com o 
engajamento da Confederação 
Nacional de Mocidade (CNM) da 
IPB. Jovens entusiasmados e com 
um coração ardendo pela obra 
missionária apresentaram uma 
proposta de parceria, para a rea-
lização do Conexão Missionária, 
um projeto de viagens de curto 
prazo para os campos da APMT 
para que os jovens presbiterianos 
tenham uma experiência trans-
cultural. Muitos deles, com essa 
experiência, poderão ser desperta-
dos para missões, e outros pode-

rão envolver suas igrejas locais na 
obra missionária transcultural.

Outro documento importante, 
que irá facilitar o trabalho dos 
missionários, principalmente os 
tradutores da Bíblia, é o Convênio 
para Tradução da Bíblia, uma 
declaração de parceria estabele-
cida entre a APMT e a Aliança 
Global Wycliffe. Essa cooperação 
facilita a tramitação de documen-
tos em vários países, para a per-
manência dos nossos missionários 
e para o avanço dos projetos. 

 Na década de 90, a antiga 
JME, atual APMT, tinha enviado 
um casal de missionários para a 
Argentina, mas, por motivos par-
ticulares, o casal não permaneceu 
no campo. Hoje louvamos a Deus 
pelo recomeço da plantação da 
Igreja Presbiteriana na Argentina, 

na cidade de Marcos Paz, grande 
Buenos Aires, com a família do 
Rev. Wilton Santos de Oliveira e 
sua esposa Josye, com seus filhos. 
Eles se tornaram missionários efe-
tivos após cumprirem todos os 
pré-requisitos.

Apesar da crise mundial causa-
da pela Covid-19, mais missio-
nários foram aprovados na última 
reunião da APMT. Eles seguirão 
em breve para seus campos, onde 
servirão ao Senhor, proclamando 
as boas novas, plantando igrejas 
e reforçando as equipes que já se 
encontram atuando em diferentes 
lugares.

Destaque também para a 
criação do Roteiro de Intercessão 
Missionária, um guia prático de 
oração por missões para grupos. 
O roteiro foi elaborado com o ob-

jetivo de incentivar a intercessão 
nas igrejas locais em favor da obra 
missionária. Foi criada uma cam-
panha de oração nas redes sociais 
da APMT durante um mês, com 
pedidos específicos para cada dia 
da semana. Mas o roteiro pode 
ser iniciado em qualquer período 
do ano, o importante é orar todas 
as semanas do mês, assim, todos 
os pedidos serão colocados diante 
de Deus. O material apresenta sete 
pedidos de oração por semana, um 
para cada dia e pode ser usado in-
dividualmente ou em grupo. Esse 
rico material pode ser baixado gra-
tuitamente no site da APMT pelo 
link www.apmt.org.br/downloads.

Finalmente, destaco também 
o serviço prestado pelo HPDG 
– Hospital Presbiteriano Doutor 
Gordon, em Rio Verde, GO, onde 
atuo como presidente do Conselho 
Deliberativo. Vários missionários 
passaram pelo hospital em 2020, 
realizando exames, cirurgias e 
tratamentos específicos antes de 
retornarem aos campos.

Ainda há muito para fazer e que-
remos continuar firmes, servindo 
ao Senhor no ministério que ele 
nos confiou. Contamos com as 
orações de toda a Igreja em favor 
da liderança da APMT, da equi-
pe que serve na Base e daqueles 
que estão em diferentes contextos 
transculturais.

Que 2021 seja repleto da graça e 
do conhecimento do nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo!

mISSõES TRANScuLTuRAIS

A APMT avança em meio a obstáculos e barreiras

O Pb. Cláudio Demetrius de Oliveira é 
Tesoureiro da APMT

Cláudio de Oliveira

G

http://www.apmt.org.br/downloads
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o último dia 1º de 
janeiro, os senhores, 

candidatos eleitos no pleito 
de 2020, tomaram posse de 
seus cargos. Grande privi-
légio, assim, a providência 
divina lhes outorga, uma 
vez que, a partir de então, 
boa parte dos destinos dos 
municípios brasileiros está 
confiada aos senhores. 
E digo que a providência 
lhes concede tal honra por-
que, conforme ensinam as 
Sagradas Escrituras, “não 
há autoridade que não pro-
ceda de Deus; e as auto-
ridades que existem foram 
por ele instituídas” [Rm 
13.1-7]. Estejam, portan-
to, sensíveis à voz bendita 
daquele que permitiu aos 
senhores o exercício dos 
cargos dos quais tomaram 
posse!

Lembrem-se, também, 
que os olhares de toda a 
comunidade agora se vol-
tam aos senhores, esperan-
do que honrem os votos 
recebidos. E isso porque, 
na verdade, dentre todos os 
crimes que se tem conheci-
mento, a corrupção na vida 

pública é, sem dúvida, o 
mais ignóbil. É a corrup-
ção mais abjeta que crimes 
tidos por hediondos, pois, 
através dela, alimentos são 
desviados, a educação é 
prestada de forma deficitá-
ria, o atendimento médico 
deixa de ser levado a quem 

dele necessita e as obras 
públicas não são realizadas. 
A corrupção, em suma, de 
forma surda e covarde, mata 
milhares de pessoas que, de 
outra forma, nunca seriam 
atingidas pelo braço malig-
no do crime. 

E não se imagine que a 
corrupção seja um fenô-
meno do nosso tempo, 
em especial do Brasil. A 
corrupção, infelizmente, 
acompanha a humanida-
de há séculos, desde que o 
homem se afastou do ideal 

divino, tal como podemos 
encontrar nas Escrituras 
Sagradas. Mas não é porque 
a humanidade, de há muito, 
convive com a corrupção, 
que devemos deixar de 
combatê-la, como se fosse 
um fenômeno inevitável. 
O combate à corrupção, na 

realidade, é tarefa constan-
te, para a qual todo cidadão 
é chamado, pois o políti-
co desonesto é uma chaga 
social que deve ser extir-
pada a qualquer custo. Em 
especial, são chamados para 
tal tarefa aqueles que, pelo 
voto popular, estão assu-
mindo um cargo público e 
devem zelar pelo prestígio 
da função. E, para tanto, 
devemos, mais uma vez, 
recorrer à sabedoria eter-
na, expressa na Bíblia. O 
extraordinário rei Salomão, 

tido como o maior sábio que 
já viveu na terra, recomen-
dava aos governantes: “Use 
sua autoridade para fazer 
justiça e ajudar os pobres e 
necessitados” [Pv 31.9].

Embora, à primeira vista, 
tais recomendações só se 
refiram aos governantes, 

não se pode esquecer que 
foram lançadas em uma 
época em que o rei enfeixa-
va em suas mãos o poder de 
administrar, legislar e jul-
gar. Não obstante, trazem as 
Sagradas Escrituras exorta-
ções específicas aos que são 
incumbidos de promulgar 
as regras que nortearão os 
destinos da sociedade. A 
tais pessoas, exorta a pala-
vra de Deus: “Ai dos que 
decretam leis injustas, dos 
que escrevem leis de opres-
são” [Is 10.1-3]. Devem os 

nossos legisladores, assim, 
meditar seriamente na 
advertência divina, deixan-
do de lado interesses pes-
soais e sem considerar, do 
mesmo modo que também 
devem fazer os governan-
tes, a impopularidade de 
eventuais medidas que se 

afigurem necessárias para o 
bem comum.

A respeito, e para arrema-
tar, lembre-se da preciosa 
lição de James Clarke: “Um 
político pensa na próxima 
eleição; um estadista, na 
próxima geração”. Espera a 
população brasileira, dessa 
maneira, que estejamos, nos 
próximos quatro anos, dian-
te de grandes estadistas!

VIDA PúbLIcA

Mensagem aos candidatos eleitos
Edegar de Sousa Castro

Edegar de Sousa Castro é Juiz de 
Direito em São Bernardo do Campo/

SP, membro do Grupo de Juízes e 
Promotores Cristãos e membro da 1ª 

IP de Santos

"O combate à 
corrupção, na 
realidade, é 
tarefa constan-
te, para a qual 
todo cidadão é 
chamado, pois o 
político desones-
to é uma chaga 
social que deve 
ser extirpada a 
qualquer custo." 

"Use sua autori-
dade para fazer 
justiça e aju-
dar os pobres e 
necessitados”
Pv 31.9. 

N
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Introdução
O Senhor é o Deus dos órfãos, viúvas, migrantes e refugia-
dos (Dt 10.18-19; Sl 146) e os cristãos aprendem a imitar 
o cuidado divino com todos os grupos enquanto zelam por 
sua fé (Tg 1.27). Paralelamente, como os filhos de Issacar 
no AT conheciam sua época para dizer a Israel o que fazer 
(1Cr 12.32-40), os discípulos de Jesus são sal da terra e 
luz do mundo (Mt 5.13-16; Fp 2.15), para envolver-se nele 
e destacar-se dele, para o salgar e iluminar.
Desde o início da história da igreja, os cristãos se desta-
caram dos pagãos em relação aos doentes e necessita-
dos. Quando pestes dizimavam as populações, crentes 
demonstravam amor cuidando dos carentes com risco de 
sua própria vida. Hospitais foram organizados para acolher 
viajantes enfermos, tendo o primeiro deles sido criado por 
Basílio de Cesareia (329-379), na Capadócia (atual Tur-
quia). Por outro lado, houve os que se destacaram como 
“conhecedores de sua época”. O pensador florentino Ni-
colau Maquiavel (1469-1527) entendia que a essência da 
religião não importa, e sim sua função e valor para a cole-
tividade. O cristão, porém, valoriza a verdade da revelação 
de Deus que culmina em Cristo e honra sua fé com uma 
vida que afasta as trevas e dá tempero à sua volta.
Essa é a religião segundo a Escritura e abraçada pela 
Reforma do século 16, uma que valoriza a ortodoxia e a 
ortopraxia e que, por isso, não se restringe aos atos e mo-
mentos religiosos nem às declarações de fé. A série de 
artigos que aqui iniciamos recordará homens e mulheres 
que assim procederam.
Cláudio Marra
Editor

omo um movimento 
espiritual e ético, a 

Reforma influenciou todas 
as áreas da vida. Afinal, 
tudo pertence a Deus. Ele 
mesmo nos colocou neste 
mundo para glorificá-lo por 
meio de nossa obediência 
demonstrada por uma fé 
operosa.  

João Calvino (1509-
1564) liderou uma grande 
reforma espiritual, ética e 
social em Genebra, criando 
o Collège de Rive (1536), 
para meninos e meninas 
e, mais tarde, a Academia 
(1559). A cidade passou a 
receber refugiados e mui-
tos imigrantes sem recur-
sos. Eles receberam ajuda 
financeira, ferramentas, 
matéria-prima e eram esti-
mulados a trabalhar. Ao 

retornar a seus países, os 
refugiados levaram consigo 
a ideia Reformada de um 
cristianismo que afeta todas 
as áreas da vida, não apenas 
a religião.

O pensamento Refor-
mado que se espalhou na 
Europa atingiu a Escócia, 
contando com o trabalho 
de John Knox (1515-1572), 
antigo aluno da Academia, 
chegou à Inglaterra e aos 
Estados Unidos, espalhan-
do-se depois no mundo.

Academias e 
Universidades

A partir da Academia de 
Genebra e a disseminação 
do pensamento Protestante, 
novas Universidades são 
criadas e outras, de origem 
medieval, aderem ao novo 
sistema de pensamento, des-
tacando as Universidades: 
De Wittenberg (1502); de 
Heidelberg (1386), tornan-
do-se oficialmente protes-
tante reformada em 1556; 
de Leiden (1575), Aca-
demia de Saumur (1593). 
Mais tarde, a Universidade 
de Harvard (1636) Univer-
sidade de Ultrecht (1636); 
Universidade de Halle 

(1694); Universidade de 
Yale (1701); Universida-
de de Colúmbia (Antiga: 
King’s College) (1754); 
Universidade de Princeton 

(Antiga: College of New 
Jersey) (1746).

A Reforma deu grande 
ênfase à alfabetização, 
contribuindo para a unifica-
ção das línguas nacionais. 
A impressão de livros foi 
importante para a dissemi-
nação da Reforma e tam-
bém foi ajudada por ela. 
A Reforma contribuiu para 
a formação de bibliotecas, 
inclusive caseiras. Os pro-
testantes liam mais e tinham 
mais livros. 

Pensadores protestantes

Diversos intelectu-
ais protestantes (ou sob 
sua influência), indepen-
dentemente de suas, por 
vezes, limitações ou ambi-
guidades teológicas, são 
reconhecidos em diversos 
campos do saber. Alguns 
deles podem ser classifi-
cados em duas ou mais 
áreas. Filósofos como 
Jonathan Edwards (1703-
1758), cientistas (Mate-
máticos, Físicos, Astrô-
nomos) como I. Newton 
(1643-1727) (A famosa 
Real Sociedade de Lon-
dres para a Melhoria do 
Conhecimento Natural, 
por ocasião de sua fun-
dação [1660-1662] e nos 
anos posteriores, era com-
posta em sua maioria por 
cientistas puritanos ou, 
pelo menos, em alguns 
casos, de valores purita-
nos); educadores como o 
próprio Calvino e Lutero 
(1483-1546), Melanch-

EVANGELhO E cuLTuRA

Evangelho e Cultura: o Cristianismo em ação

Hermisten Costa

C

Ao longo dos tempos, as doutrinas bíblicas da Soberania de Deus e da 
Graça Comum têm conduzido crentes ao envolvimento na sociedade, 
como luz e como sal, a exemplo do Dr. George William Butler (1854-
1919), que levava consigo a Bíblia e o bisturi. O Brasil Presbiteriano 
inicia nesta edição uma série que traz à memória a vida de crentes 
que assim atuaram nas mais diversas áreas. Uma inspiração para o 
povo de Deus.



Março de 2021 9
Brasil
Presbiteriano

thon (1497-1560) e J.A. 
Comenius (1592-1670), 
“Pai da Didática Moder-
na”; músicos como J.S. 
Bach (1685-1750) e G.F. 
Händel (1685-1759); polí-
ticos como W. Wilberfor-
ce (1759-1833); literatos 
como John Milton (1608-
1674) e John Bunyan 
(1628-1688).

Missionários no Brasil

Quando os missionários 
protestantes começaram a 
vir para o Brasil no século 
19, em maior ou menor 
grau traziam consigo tra-
ços dessa herança de enga-
jamento cultural. 

O pastor metodista 
Daniel P. Kidder (1815-
1891) chegou em 1837. 
Como agente da Socieda-
de Bíblica Americana, via-
jou pelo Brasil e produziu 
uma obra até hoje de refe-
rência: Reminiscências de 
Viagens e Permanência no 
Brasil (1845). Travou con-
tato intenso com pessoas 
de classes sociais diver-
sas e com clérigos, fazen-
do anotações curiosas de 
nossa cultura. 

James Cooley Fletcher 
(1823-1901), pastor pres-
biteriano formado em 
Princeton, desembarca no 
Rio de Janeiro em 1851. 
Em 1854, torna-se agen-
te da Sociedade Bíblica 
Americana. Viajou por 
diversas cidades brasilei-
ras e travou contatos com 
D. Pedro II. A pedido de 
Kidder, ampliou a sua 
obra, que agora foi publi-
cada com o título, O Bra-
sil e os Brasileiros (1857). 

Tornou-se membro cor-
respondente do Histórico 
e Geográfico Brasileiro 
(1862).

O Dr. Robert Reid Kal-
ley (1809-1888) e sua 
esposa, Sarah Poulton 
Kalley (1825-1907) che-
garam em 1855. Kalley 
também travou contato 
com D. Pedro II, tradu-
ziu obras evangélicas – 
como o Peregrino de John 
Bunyan – e durante as epi-
demias de febre amarela 
e varíola, como médico, 
empreendeu um intenso 
trabalho voluntário aten-
dendo à população. 

A.G. Simonton (1833-
1867) aqui chegou em 
1859, também formado 
no Seminário de Prince-
ton. No seu afã de apren-
der a língua e evangelizar, 
começa a lecionar inglês 
e hebraico, tendo aula de 
português. Criou em 1864, 
com seus companheiros, 
o jornal Imprensa Evan-
gélica, o primeiro jornal 
evangélico do Brasil e 
talvez da América Latina. 
Sua aceitação e circula-
ção foi ampla, tendo sido 
citado pelo jovem cronista 
Machado de Assis (1839-
1908), que fez referên-
cia ao jornal em crônica 
sobre a liberdade religio-
sa (22.11.1864, Diário do 
Rio de Janeiro).

Um compromisso
de fé e vida

Partindo da revelação do 
Deus transcendente e pes-
soal, o Cristianismo apre-
senta o caminho da salva-
ção em Jesus Cristo. A fé 

cristã é bastante objetiva 
quanto a isso. Não há sal-
vação fora dele (At 4.12). 
No entanto, além de con-
sistente, essa fé é capaz 
de apresentar respostas às 
indagações mais profun-
das da existência huma-
na, demonstrando a sua 
fundamentação e conexão 
metafísica, epistemológica 
e ética. Como manifesta-
ção histórica do reino, a 
igreja é desafiada a apre-
sentar em sua fé operante 
a eficácia da ética de Cris-
to e o quanto a Igreja leva 
a sério o seu Senhor. 

 A fé cristã, amparada 
e estruturada a partir de 
um Deus infinito-pessoal, 
que se relaciona conosco, 
nos conduzindo em amor 
e bondade pela vida afora, 
confere sentido à realidade 
a partir de nós como seus 
agentes que pela fé vivem, 
constroem e transformam 
o mundo de Deus (Rm 
12.1-2).

O reino abrange toda a 
criação e a igreja é desa-
fiada a humanizar a cultu-
ra por meio de uma vida 
autêntica como verdadei-
ros filhos de Deus.

Que Deus nos ajude a 
compreender o nosso 
tempo e a vivermos nele 
de modo atuante como 
igreja de Deus, sabedo-
res que o problema não é 
a cultura, mas o pecado 
humano, que a forma e 
modela.

Por ordem do Pre-
sidente do SC/IPB, 
Rev. Roberto Brasi-
leiro Silva, a reunião 
da Comissão Execu-
tiva do SC/IPB, antes 
marcada para o dia 
15 de março de 2021, 
foi reconvocada para 
o dia 20 de abril de 
2021, às 14h, na IP 
Central de Campinas, 
SP. A convocação se 
estende até às 16h 
do dia 23 de abril de 
2021. 

A mudança de data leva em consideração o Plano 
Nacional de Imunização contra o Coronavírus, 
do Ministério de Saúde, iniciado há poucos dias, 
assim como a priorização da imunização aos gru-
pos de risco, entre os quais se acham as pessoas 
com mais de 60 anos, e também o tempo exíguo 
de 33 dias, a contar do dia 10 de fevereiro, até o 
início da reunião da CE-SC/IPB 2021 para atender 
à imunização dos grupos de risco. 

Os documentos da CE-SC/IPB 2020 e os pare-
ceres das Subcomissões nomeadas na CE-SC/
IPB 2020 serão reencaminhados para a CE-SC/
IPB 2021, e em breve estarão disponibilizados no 
iCalvinus, sem prejuízo de todo o trabalho ante-
riormente realizado.

Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos 
no combate à pandemia da Covid-19, somente os 
membros efetivos (Mesa e presidentes de Sínodos) 
e os que têm a representação do seu órgão perante 
o SC estarão presentes na reunião. Além disso, 
o SC/IPB enfatiza que não será possível acolher 
no plenário e nas salas das Subcomissões outras 
pessoas, a título de visitantes ou de qualquer outra 
natureza. 

As medidas de prevenção também incluem a 
acomodação em quartos individuais do Hotel 
Meliá Campinas. A organização ainda ressalta 
que não haverá traslado coletivo para o local da 
CE-SC/IPB 2021. 

Que Deus abençoe e capacite todos os oficiais 
que estarão presentes.

cONVOcAÇãO

O Rev. Hermisten Maia Pereira 
da Costa é pastor-auxiliar da 1ª 
IP São Bernardo do Campo, São 

Paulo, SP, ensina teologia no JMC, 
é membro do CECEP, do Conselho 

Editorial da Cultura Cristã e do Brasil 
Presbiteriano.

Reconvocação CE-2021
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isenach é uma cidade de 50 mil 
habitantes, na Turíngia, um 

dos 16 Estados federados da Ale-
manha. É famosa pelo Wartburg, 
extraordinária fortaleza erguida por 
volta do ano 1067 no topo de alta 
montanha, aos pés da qual a cidade 
se desenvolveu. 

Tinha cerca de 4.500 habitantes 
no século 16, época em que abrigou 
Lutero, embora antes, em 1498, o 
jovem Martinho tivesse já estuda-
do em Eisenach. A 2 de maio de 
1521, depois de condenado pela 
Dieta de Worms, em vias da exco-
munhão, ele retornava à sua casa, 
em Wittenberg, quando passou 
pela cidade. Toda localidade que 
o abrigasse seria declarada inter-
dita, os templos teriam suas portas 
cerradas. Pois Eisenach o abrigou 
assim mesmo, e Lutero proferiu 
um sermão em favor da Reforma 
na principal igreja da cidade, a 
Georgenkirche. No dia seguinte foi 
levado ao Wartburg para ser escon-
dido de seus perseguidores, onde 
permaneceu, incógnito, até 1 de 
março de 1522. Talvez o Wartburg 
tenha sido a inspiração para o verso 
inicial do mais celebre coral com-

posto por Lutero, Ein feste Burg ist 
unser Gott (Castelo Forte é o nosso 
Deus), frase que hoje se encontra 
gravada em relevo sobre o portal da 
Georgenkirche.

Foi nessa mesma igreja que, no dia 
1 de abril de 1668, Johann Ambro-
sius Bach casou-se com Maria 
Elisabetha Lämmerhirt. Tiveram 8 
filhos, e o último deles, em março 
de 1685, foi Johann Sebastian Bach 
(21.03.1685–28.07.1750), talvez o 
maior compositor que a humani-
dade alcançou produzir. Por essa 
época, Eisenach tinha cerca de 6 
mil habitantes e a Georgenkirche 
– já parte da história de Lutero e 
da Reforma, bem como da família 
Bach – se tornará importante para a 
história da Música universal: dois 
dias após o nascimento, Johann 
Sebastian Bach foi ali batizado. A 
pia batismal ainda se encontra no 
templo e o pastor sempre lembra 
aos fiéis que aquela peça recebeu 
para a cristandade o maior compo-
sitor da humanidade.

A casa em Eisenach onde Bach 
passou a infância tem à frente uma 
pequena praça, da qual, olhando-se 
para o alto, à esquerda, vê-se a For-
taleza, o Wartburg. Caminhando-se 
por alguns minutos, chega-se à Ge-
orgenkirche. É natural que desde a 
infância o grande compositor tives-
se sido impregnado pela Reforma. 
De fato, não é possível compreen-
der a música de Bach sem conhecer 
sua relação com a igreja reformada, 
e sua identidade com as ideias de 
Lutero. 

Lutero enfatizava o anúncio da 
Palavra de Deus através da prédi-
ca, mas também entendia que boa 
música fixava as verdades anun-
ciadas. Para ele, teologia e músi-
ca relacionavam-se estreitamente: 

música é veículo apropriado para 
anunciar a Palavra de Deus, pois, 
ambas, Música e Palavra, são pre-
sentes de Deus aos seres humanos. 
Música é “dádiva divina e mara-
vilhosa, sobremodo excelente”, e 
deve ser uma “prédica em sons” 
(prædicatio sonora): a música só 
atinge seu objetivo se a Palavra de 
Deus puder ser anunciada, com-
preendida e memorizada por seu 
intermédio. Ela deve, pois, expres-
sar as ideias do texto, representar 

as palavras que, cantadas por todos, 
eram ensino religioso eficiente, e 
os textos sempre apropriados para 
cada parte do culto, Louvor, Con-
fissão, Dedicação, e sobre varia-
dos temas, para diferentes datas 
litúrgicas do calendário cristão. Os 
fiéis devem tomar parte ativa no 
culto, e o cântico congregacional é 
ideal para esse fim. Esse modo de 
pensar faria do cântico dos Corais 
Alemães, ao lado da pregação da 
Palavra, uma das características 
pelas quais o culto reformado, no 
que se refere à sua forma, passaria 
a ser conhecido. 

Só conscientes disso podemos 
entender a obra de Bach e sua con-
tribuição para a história da música 
sacra. Ele jamais quis inovar, não 
foi “revolucionário”, não quebrou 
paradigmas da arte para criar algo 
novo. Era até acusado de retrógrado 
e conservador, alicerçado no pensa-
mento de Lutero quanto ao culto e 
sua música. Impossível Bach sem 
Lutero. 

Além disso, Bach tinha uma con-
vicção pessoal importante: cria fir-
memente que seu admirável talento 
era presente de Deus e que cumpria 
a ele fazer seu trabalho da melhor 
forma, já que um dia prestaria con-
tas a Deus do talento que recebera. 
Complementarmente, entendia que 
a música que escrevia para o cul-
to não era só para os ouvidos dos 
fiéis, antes era para os ouvidos de 
Deus, que julgaria e aprovaria – ou 
não – a música que compunha! Sua 
música destinava-se aos ouvidos 
de Deus, prioritariamente: era a ele 
que devia agradar.

Ao longo de quase 50 anos de 
carreira profissional como músico 
e compositor, Bach compôs músi-
ca de vários gêneros, mas princi-

cELEbRAÇãO

J. S. Bach e sua contribuição para a música reformada
Parcival Módolo

E

“Para a glória de 
Deus somente, e 
que meu próximo 
seja desse modo 
instruído.”
Johann Sebastian Bach
Citado em Carl Hermann 
Bitter, Johann Sebastian Bach 
(Berlim: Ferdinand Schneider, 
1865), vol. 1, p. 145
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hINOLOGIA E hISTóRIA

Ao trabalho

bom relembrar 
hinos antigos e os 

chamados corinhos avul-
sos, cantados por conjun-
tos a quatro vozes e por 
inesquecíveis cantores 
como Carlos René Egg, 
Martha Faustini, Luiz de 
Carvalho, Edgar Martins e 
Feliciano Amaral. Neces-
sário citar autores nacio-
nais expoentes como Jerô-
nimo Gueiros, Mathathias 
Gomes dos Santos, Antô-
nio Almeida, Otoniel Mota 
e Henriqueta Rosa Fer-
nandes Braga. Ressalte-se, 
ainda, terem vários hinos 
sido compostos e cantados 
com finalidade de evange-
lização fora dos templos, 
nas campanhas evangelís-

ticas de outrora. Haja vista 
os do considerado o maior 
e mais importante evange-
lista em terras brasileiras, 
Henry Maxwell Wright 
(1849-931). O Novo Cân-
tico (primeira edição com 
música, 1991) acolheu 
43 hinos de Wright, que 
trouxe à evangelização no 
Brasil três novidades: a 
realização de pregações 
em teatros, o apelo após 
o sermão e o canto con-
gregacional durante as 
mensagens. Nesta edição 
contempla-se a comovente 
história de Fanny Cros-
by e de seus hinos. Com 
apenas seis semanas de 
vida ficou cega porque um 
médico aplicou cataplas-
ma quente nos seus olhos 
inflamados. Esse médico 

teve de fugir da cidade, tal 
a revolta da população. A 
deficiência a acompanhou 
o resto da vida, mas não 
se deixava abalar. Tornou-
se autora de hinos sacros. 
A vida de Fanny Jane 
Crosby (1820-1915) é tão 
impressionante quanto a 
qualidade e quantidade 
de seus hinos. Ao todo 
são quase nove mil, que 
incentivam a mudança de 
vida de pecadores, enco-
rajam cristãos e inspiram 
a humanidade até os dias 
de hoje. Outra curiosida-
de na vida de Fanny foi 
ela ter escrito o primei-
ro hino aos 44 anos. A 
mensagem do evangelho 
foi plantada no coração 
da jovem por meio de sua 
avó. Era ela quem passava 

horas lendo a Bíblia para a 
menina, que demonstrava 
ter uma memória extraor-
dinária: decorou diver-
sos trechos dos livros de 
Rute e dos Salmos. Aos 
15 anos, entrou para o Ins-
tituto de Cegos de Nova 
York, aonde voltaria anos 
depois para ensinar Inglês 
e História. Como aluna e 
professora, Fanny passou 
35 anos na mesma esco-
la. Em 1844, escreveu seu 
primeiro livro de poemas 
– A Menina Cega e outros 
Poemas. Fanny era mem-
bro da Igreja Episcopal 
Metodista de Nova York. 
Frequentemente preparava 
os cultos infantis da igreja. 
Em 1858, casou-se com 
o professor de música e 
cantor Alexander Alstyne. 

A vida trouxe-lhe a perda 
de um filho ainda criança.

Fanny faleceu em Brid-
geport, Connecticut, em 
12 de fevereiro de 1915, 
aos 94 anos.

Um de seus mais belos 
poemas sacros foi “To the 
work”, traduzido e adap-
tado por Manoel Antônio 
de Meneses com o título 
“Trabalho Cristão” (Novo 
Cântico nº315), do qual 
segue a primeira estrofe:

Vamos nos trabalhar, 
somos servos de Deus,

E o Mestre seguir no 
caminho dos céus;

Com o seu bom conselho 
o vigor renovar,

Diligentes fazendo o que 
ele ordenar.

Caleb Soares é Professor e historiador. 

Caleb Soares

É

J. S. Bach e sua contribuição para a música reformada

O Maestro Parcival Módolo tem formação em 
Regência na Alemanha, é Bacharel em Teologia, 

Mestre em Ciências da Religião e Doutorando 
em Educação, Arte e História da Cultura. É 

Coordenador de Arte e Cultura do Mackenzie, 
o principal Maestro Convidado da Orquestra 

Sinfônica Collegium Musicum de Potsdam, 
Alemanha, e Coordenador do Curso Livre de 

Música Sacra do Seminário JMC.

Um resumo da contribuição de Bach
para a música sacra

palmente sacra. Lamentavelmente, 
boa parte foi perdida. O que ficou, 
porém, revela-nos seu gênio, seu 
profundo comprometimento com 
o culto, com a fé reformada, e a 
perfeita consciência do seu papel 
e do seu compromisso com o Deus 
que o criara e lhe dera um quase 
inigualável talento.

• Música no culto só atinge seu objetivo se a Palavra de Deus 
puder ser anunciada por seu intermédio, doutrina e teologia 
compreendidas e memorizadas.
• Ela deve expressar as ideias do texto, representar palavras. 
A música sozinha deve revelar o conteúdo do texto que ela 
canta.
• Os textos devem ser apropriados para cada momento do 
culto, sobre os temas e datas litúrgicas. Só assim a música 
será parte efetiva da liturgia, não mero espetáculo musical. 
• O principal ouvinte é Deus.
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PúLPITO

A importância da aplicação no sermão expositivo e como fazê-la

Trechos e Frases

André Silvério

m dos grandes desa-
fios da pregação 

expositiva é a aplicação. 
Por vezes, os pregadores 
empregam tanto esforço na 
argumentação – demons-
trando o sentido de um 
texto bíblico e sua correla-
ção com a teologia – que, 
ao final, lhe faltam forças 
para fazer as devidas apli-
cações. Sermões assim não 
edificam a igreja e, portan-
to, não levam as pessoas 
a experimentar mudanças 
verdadeiras. Diante disso, 
o propósito deste artigo 
é demonstrar a importân-
cia da aplicação e suge-
rir alguns caminhos para 
fazê-la.

A importância da aplica-
ção no sermão expositivo

1. A aplicação cumpre a 
função do sermão exposi-
tivo. O sermão não é um 
amontoado de informações 
técnicas; antes, o sermão 
expositivo é aplicação. Por-
tanto, por natureza, ele tem 

o dever de demonstrar às 
pessoas como aquelas ver-
dades reveladas na Palavra 
se aplicam ao todo da vida 
cristã.

2. A aplicação constrói 
pontes entre o ouvinte e o 
texto. A Bíblia é um livro 
escrito há milhares de anos, 
numa cultura diferente da 
nossa. Assim, quando o pre-
gador explica a passagem, 
mas não o aplica devida-
mente, é como se o ouvinte 
permanecesse ainda naque-
la época. Por isso, o papel 
do pregador expositivo é 
demonstrar como aquelas 
mesmas verdades, que fize-
ram sentido para os primei-
ros ouvintes, fazem sentido 
para os crentes do século 21.

3. A aplicação produz 
reflexão nos ouvintes. Na 
medida em que o prega-
dor demonstra de forma 
prática como as verdades 
bíblicas funcionam na vida 
diária, as pessoas começam 
a refletir como elas mesmas 
estão vivendo à luz daque-
las verdades. Jesus fazia 
isso o tempo todo em seus 
ensinos. 

Como fazer aplica-
ções práticas no sermão 
expositivo

1. Cave fundo no texto 
bíblico. Quanto mais fundo 
você cavar um poço, mais 
água pura e fresca encontra-
rá. Isso significa que boas 
aplicações pressupõem tra-
balho duro – estudar profun-
damente a passagem bíblica 
é um passo fundamental. 

2. Não se alongue demais 
na explanação. Nunca 
esgotaremos todos os deta-
lhes de uma passagem, por 
isso, tendo provado o ponto 
principal, caminhe imedia-
tamente para as aplicações. 
Não deixe para aplicar no 
final. Aplicação não é um 
adendo, é o próprio sermão, 
por isso aplique em todo o 
tempo.  

3. Seja cristocêntrico. 
Demonstre como a passa-
gem aponta para a pessoa, 
obra ou ensino de Jesus. 
Um sermão sem Cristo não 
é um sermão evangélico, é 
um discurso moralista. 

4. Aponte a graça. 
Demonstre aos crentes que 

eles só serão capazes de 
cumprir aquelas verdades 
pela graça de Cristo. Você 
pode dizer: "Eu sei que é 
muito difícil para você fazer 
isso, mas confie na graça 
de Cristo. Ele cumpriu, e 
lhe dará graça para cumprir 
também".

5. Considere a congre-
gação que está diante de 
você. Pense que dentre os 
seus ouvintes haverá cren-
tes (maduros e neófitos, 
anciãos e jovens, frios e 
indiferentes, etc.) e também 
não crentes. Você terá de 
dirigir uma palavra com-
preensível e prática a todos 
eles. 

6. Use verbos, preferen-
cialmente, no imperativo. 
Isso não é legalismo, mas 
exortação pastoral. Você 
pode dizer: “Busque a santi-
ficação em Cristo”, “Cuide 
de seu coração, enchendo-
se do Espírito”, “Ore fer-
vorosamente”, “Busque 
a Deus e descanse na sua 
graça”, e assim por diante. 

7. Use perguntas. Pergun-
tas são um ótimo recurso 
para fazer as pessoas refle-

tirem. Jesus usou muitas ao 
longo do sermão do monte.  

8. Abra o leque da apli-
cação. Procure demonstrar 
como as verdades bíblicas 
se relacionam à vida espi-
ritual, familiar, pessoal, 
profissional, relacional, dos 
ouvintes.  

9. Cuidado para não ser 
específico demais. Jamais 
cite exemplos negativos de 
pessoas conhecidas. Isso 
gera desconforto nas pes-
soas e descrédito para o 
ministro. As pessoas pensa-
rão bem antes de lhe contar 
alguma coisa. 

10. Fale a partir do seu 
coração pastoral. Deixe 
que o Espírito Santo o 
conduza ao pregar, de tal 
maneira que a sua congre-
gação perceba que aquilo 
que você está falando é do 
coração, a partir do estudo 
das Escrituras. 

Espero em Deus que essas 
linhas o ajudem a ser ainda 
mais eficaz na exposição da 
Palavra de Deus.

O Rev. André Silvério é pastor da IP de Vila 
Formosa, São Paulo, mestre e doutorando em 
teologia pastoral e professor de Homilética e 

Pregação no Seminário JMC, SP.

U

“O temor a Deus deve ser o princípio fundamental e, por assim dizer, 
um ABC ou uma introdução a todos os que entram no verdadeiro e 
mais proveitoso conhecimento das Sagradas Escrituras.”
Gregório de Nazianzo, Orações, 39.8

“Que o objetivo principal da educação seja procurar e encontrar um 
método de instrução, pelo qual os professores ensinam menos, mas 
os alunos aprendem mais.”
Johannes Amos Comenius (1592-1670), o pai da didática moderna

“O certo é que o tempo custa a passar, 
nestas circunstâncias, e nos força a 
preenchê-lo com maquinações que, 
como dizer, que podem, à primeira vista, 
parecer razoáveis, mas às quais estamos 
habituados. Você dirá: talvez seja para 
impedir que nosso entendimento sucum-
ba. Tem toda a razão. Mas já não estaria 
ele perdido na noite eterna e sombria dos 
abismos sem fim?”
O personagem Vladimir expressando seu 
desespero em Esperando Godot, peça de 
Samuel Beckett, ato 1, teatro do absurdo

“Didática é a arte de ensinar tudo a todos.”
Johannes Amos Comenius (1592-1670), o pai da didática moderna

“Esse é o verdadeiro desafio da hermenêutica da Reforma hoje. Os re-
formadores nos dizem que devemos conhecer a Deus em nosso coração 
se quisermos entendê-lo em sua Palavra. A Bíblia revela seus segredos 
aos cristãos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir sua mensagem. 
Os detalhes históricos que ela registra são interessantes e importantes, 
mas é a mensagem espiritual que transforma a vida das pessoas. A 
Reforma não foi primariamente sobre educação, por mais importante que 
fosse e ainda seja. Tratava-se de transformação – uma mudança que só 
é possível em e através do agir do Espírito Santo no coração e na mente 
dos crentes. Essa é a verdadeira hermenêutica da Reforma, e é tão 
relevante hoje quanto quinhentos ou até dois mil anos atrás.”
Fazendo Teologia com os Reformadores, de Gerald Bray, em preparo 
pela Cultura Cristã
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Projeto Colheita – IP Manaus

Curso Intensivo de Plantação de Igrejas

A IP Manaus, através do Projeto Colheita, enviou vários cilindros 
de oxigênio à cidade de Japurá, a 780 km da capital amazonense. O 
percurso, que de barco leva quatro dias e meio de viagem, foi feito 
rapidamente por meio do avião da Missão do Céu, parceira do projeto. 

Os cilindros que, assim como na capital, estavam em falta, foram 
entregues ao único hospital da cidade. 

Em mensagem compartilhada com frequência no WhatsApp, o 
Rev. Djard Cadais de Moraes, pastor de missões e mobilizador da IP 
Manaus, ressalta que, além da ajuda material, foi o amor de Deus, a 
esperança e a cooperação de todas as igrejas, SAFs, CAS, Sínodos, 
Presbitérios e irmãos em Cristo que os ajudaram por meio de ofertas 
e orações.

A Junta Missionária de Pinheiros 
apresenta, a partir do dia 08 de 
março de 2021, o Curso Intensivo 
de Plantação de Igrejas (CIPI). 

O curso de duração de um ano 
será totalmente online e tem como 
objetivo proporcionar a membre-
sia das igrejas, plantadores e evan-
gelistas uma capacitação para a 
evangelização, crescimento espi-
ritual e consciência missionária 
para o cumprimento da grande 
comissão.

Para mais informações de va-
lores e inscrições basta acessar  
https://www.ippinheiros.org.br/
project/cipi

Início das aulas do 
CFM São Paulo

O treinamento missionário é uma 
etapa fundamental para quem deseja 
realizar trabalho de campo. As aulas 
do Centro de Formação Missiológica 
(CFM) da Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais (APMT) 
tiveram início no último mês em 
São Paulo, SP, e são uma excelente 
oportunidade de iniciar a capacita-
ção missiológica. 

O módulo de Introdução a 
Missiologia está sendo ministrado 
pelo Rev. Paulo Serafim, missioná-
rio em Guiné Bissau. 

O curso preparatório para mis-
sionários transculturais da APMT é 
dividido em 17 módulos intercala-
dos por semana. Em decorrência da 
situação atual no país e no mundo, 
algumas aulas serão realizadas de 
modo semipresencial.

Projeto colheita da IP manaus realiza parcerias e arrecadações de cilindros no estado que sofre pela pandemia;
Voluntários em ação para carregamento do avião com as doações

Turma do primeiro módulo do cFm SP 2021

Para mais informações sobre o 
curso e o calendário de aulas acesse 
www.apmt.org.br/cfm
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JubILEu DE OuRO

pastor emérito 
da Primeira Igreja 

Presbiteriana de São 
Bernardo do Campo com-
pletou 50 anos de pasto-
rado no dia 31 de janeiro 
de 2021. Muitas pessoas 
beneficiadas com o evan-
gelho pela boca do estima-
do pastor Rev. Alceu Davi 
Cunha.

Todas as datas não podem 
expressar os momentos 
vividos, cheios de alegria 
como as profissões de fé, 
os batismos de meninos e 
meninas que, hoje, estão 
já com filhos e filhas, e 
alguns, até netos. Quantos 
casamentos? Quantos ofí-
cios fúnebres? 

Quanto aos seus servi-
ços prestados ao Senhor 
Deus, na IPB, destaca-
mos suas duas legislaturas 
como Secretário Geral da 
Mocidade.

Destacamos também 
suas poucas Igrejas, sinal 

de seus muitos anos em 
cada uma delas; igrejas que 
até hoje registram sauda-
des do período vivido junto 
ao pastor.

Na Primeira Igreja 
Presbiteriana de São 
Bernardo do Campo, igreja 
que foi e que é o seu atual 
campo, por ocasião do seu 
50º aniversário de ordena-
ção, o Rev. Alceu recebeu 
uma justa homenagem por 
parte do Conselho e uma 
placa com os dizeres ao 
lado [quadro].

Ressaltamos também 

o voto de gratidão pelos 
50 anos de ministério do 
Rev. Alceu registrado 
em ata, na LIIª Reunião 
Ordinária do Presbitério de 
São Bernardo do Campo, 
reunião em que o Rev. 
Alceu trouxe a mensagem 
e depois falou ao Plenário 
sobre o seu ministério. 

O sucesso ministerial 
depende, em muito, da 
família ajustada, fruto 
da misericórdia de Deus. 
Mirian Cunha, uma esposa 
sábia, tem sido uma com-
panheira fiel e até hoje 

Donizeti Rodrigues Ladeia

A mãe orou pedindo um filho pastor

O

Trajetória ministerial

1962 - Aspirante ao Ministério – Igreja do Alecrim
1963 - Candidato – Presbitério Potiguar
1971 - Ordenado ao Sagrado Ministério, no dia 31 de janei-
ro, pelo Presbitério Potiguar;
1973 - Eleito presidente do Sínodo Paraíba, Rio Grande 
do Norte
1974 - Eleito Secretário Geral da Mocidade na Reunião Or-
dinária do SC em Belo Horizonte/MG. Nesta ocasião, era 
pastor na IP do Alecrim, em Natal
1978 - Reeleito Secretário Geral da UMP (2º mandato)
1980 -Transferido do Presbitério Potiguar para o Presbi-
tério de BH, sendo designado como pastor evangelista 
para a 1ª IP de Belo Horizonte, na Reunião Ordinária do 
Presbitério
1981 - Eleito Presidente do Sínodo de BH/MG
1982 - Designado pastor efetivo da 1ª IP de BH
1985 - Eleito Presidente do Presbitério de BH, no dia 8 de 
janeiro
1986 - Transferido para o Presbitério de Juiz de Fora assu-
mindo o pastorado da IP de Viçosa
1988 - Transferido para o Presbitério Sul Paulistano, assu-
miu o pastorado da IP de Santo Amaro
1988–2001 - Lecionou no Seminário Rev. José Manoel da 
Conceição as disciplinas de Teologia Bíblica, Educação 
Cristã, Hinologia
1989 - Eleito presidente do Concílio para o Biênio 89/90, 
na 6ª Reunião Ordinária do Sínodo de Piratininga, ocorrida 
em 8 de julho
1990 - Eleito, em dezembro, pastor efetivo da IP de San-
to Amaro/SP por dois anos, onde seria empossado em 
17.02.1991
1995 - Transferido para o então Presbitério Planalto Pau-
lista. Foi designado pastor evangelista da Primeira Igreja 
Presbiteriana de São Bernardo do Campo
1997 - Eleito presidente do Presbitério de São Bernardo 
do Campo
1996 - Na Reunião Ordinária do Presbitério de São Ber-
nardo do Campo, na Vila Paulicéia, em 28 de setembro, 
foi designado pastor eleito para um mandato de 5 anos na 
Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, 
a partir de janeiro de 1997.
2008 - A CE/SC registrou a sua gratidão a Deus pela vida 
do Rev. Alceu Davi Cunha que foi jubilado naquele ano;
2012 - Na 35ª Reunião Ordinária do Presbitério de São 
Bernardo do Campo, no mês de setembro, foi-lhe conferido 
o título de Pastor Emérito da Primeira Igreja Presbiteriana 
de São Bernardo do Campo.

50 anos de ministério do Rev. Alceu Davi Cunha
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O Rev. Donizeti Rodrigues Ladeia é o pastor titular 
da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do 

Campo, SP

o domingo 13.12.2020, encerrou 
sua jornada terrena o estimado 
presbítero Saulo Javam Silvério, 

da IP Ebenézer de São Paulo, que ocupou 
cargos importantes na igreja e no Instituto 
Mackenzie. Ele nasceu no dia 15.12.1936 
em Nepomuceno, no sul de Minas. Era 
filho de José Silvério da Costa e Fran-
cisca Sousa Silvério, membros da igreja 
presbiteriana daquela cidade. Foi batizado 
aos oito dias de vida pelo Rev. Sebas-
tião Machado. Teve sete irmãos: Neusa, 
Assunta, Joaquim, Júlio, Mary Cleme, 
Maria José e Samuel Lincoln, os quatro 
primeiros já falecidos. O Rev. Joaquim 
Silvério da Costa, conhecido na IPB por 
seu trabalho na Comissão de Música e 
Hinódia, foi pai do Rev. Erasmo José 
Babboni Silvério, há onze anos pastor da 
IP de Piracicaba.

Em 1952, a família se transferiu para 
São Paulo. No dia 25.12.1956, dez dias 
após completar vinte anos, Saulo foi rece-
bido por profissão de fé na IP do Brás, 
pelo Rev. Boanerges Ribeiro. Casou-se 
com Suely Moura Silvério em 17.04.1971, 
na IP Ebenézer, sendo oficiante seu irmão 
Rev. Joaquim Silvério. O casal teve dois 
filhos: Sheila Moura Silvério (15.02.1973) 
e Fábio Moura Silvério (06.01.1976).

Bacharelou-se em Ciências Políticas e 
Sociais pela Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo (1968). Fez 
o curso de “Rehabilitation Counselling” 
da Universidade do Sul de Illinois em 
convênio com as Faculdades Metropolita-
nas Unidas de São Paulo/Cenafor (1971). 
Obteve licenciatura plena em Estudos 
Sociais, com habilitação em Educação 
Moral e Cívica, pela Faculdade de Ciên-
cias e Letras Teresa Martin (1979). Fez 

especialização em Didática do Ensino 
Superior na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (1995).

Trabalhou por muitos anos no INPS 
(precursor do INSS), dedicando-se à área 
de reabilitação por acidente de trabalho, 
em equipes multidisciplinares, até a sua 
aposentadoria do serviço público em 1989. 
Dedicou-se ao magistério desde 1966, 
tanto nas matérias ligadas às Ciências 
Sociais quanto a Aconselhamento e Reabi-
litação Profissional. 

Foi eleito para o presbiterato em 
12.09.1971, na IP Ebenézer, sendo ordena-
do em 19 de dezembro. Vinte e cinco anos 
depois, em assembleia realizada no dia 
22.09.1996, foi homenageado com o título 
de Presbítero Emérito, sendo a outorga rea-
lizada no culto vespertino de 15.12.1996, 
data de seu 60º aniversário. Continuou 
a atuar como presbítero até o ano 2000, 
quando ficou em disponibilidade.

Exerceu muitas atividades na esfera reli-
giosa e eclesiástica. Foi coordenador geral 
do Programa de Ação Comunitária da 
ABU (Aliança Bíblica Universitária). Ser-
viu como conselheiro da UCP, UPA e SAF 
de sua igreja, mas dedicou a maior parte 
do seu tempo à UMP, tendo aconselhado 
grande número de jovens. Atuou como 

coordenador das comissões de Programa-
ção, Planejamento Estratégico e Acampa-
mento. Esta última foi uma de suas gran-
des paixões e ele formou várias pessoas 
para esse ministério. Foi vice-presidente 
do Conselho por diversas vezes e o repre-
sentou junto ao Presbitério Centro Norte 
Paulistano e ao Sínodo Norte Paulistano. 
Foi ainda secretário presbiterial dos tra-
balhos de adolescentes e senhoras, mem-
bro do Conselho Deliberativo do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (1988-1992) e 
Chanceler da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (1992-1994).

A saúde do Pb. Saulo vinha declinando 
sensivelmente nos últimos anos, ficando 
ainda mais comprometida por sofrer de 
atrofia muscular. Apesar do longo confina-
mento causado pela pandemia, foi acome-
tido de Covid-19 e faleceu dois dias antes 
de completar 84 anos, sendo sepultado no 
Cemitério do Araçá. Deixou a dedicada 
esposa Suely, o casal de filhos e três netos. 
Será sempre lembrado como um homem 
crente, humilde e manso, dotado de uma 
voz suave, quase um sussurro. Fábio diz 
que o pai não conseguiu cumprir duas coi-
sas que havia prometido: segurar a netinha 
Maria Clara e ficar vivo até as bodas de 
ouro. Lembra-se dos seus abraços demo-
rados e é grato pelos ensinamentos de vida 
que dele recebeu. Sheila diz ter herdado do 
pai diversos gostos – um bom churrasco, 
viajar e conhecer outras culturas, boas 
leituras, filmes de ficção científica –, mas, 
acima de tudo, aprendeu dele sobre Deus, 
sua soberania, amor e misericórdia, a olhar 
para a cruz de Cristo e não se achar digna 
de tamanho amor. Graças a Deus por uma 
vida e um legado tão preciosos!

gente e serva do Senhor. Mulher criativa, 
dinâmica, que sempre procurava realizar 
seus ideais e sonhos. Foi culinarista, orga-
nizadora de festas e buffet, artesã, gostava 

do tricô, crochê. Na igreja sempre atuou na 
área da música. Organista e Pianista muito 
apreciada desde a adolescência. Ajudou 
corais e conjuntos das Igrejas de Mauá, 
Ribeirão Pires, Central de Itanhaém, Utin-
ga em Santo André e Metropolitana de 
Guarulhos. Atuava em cantatas de Páscoa 
e Natal  e muito me auxiliou no ministério. 
Sexta 19.02, às 11hs realizou-se um culto 
de gratidão a Deus por sua vida e legado, 
antes do sepultamento.

Na madrugada de 18 de fevereiro, aos 
62 anos, Marta foi vítima de um infarto 
fulminante e partiu para estar com o 
Senhor Jesus no lar celestial. Era boa 
esposa, mãe, sogra, avó, amiga de muita 

Presbítero Saulo Javam Silvério

"Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias" (Pv 31.10)

Minha esposa, Marta Sueli Braga 
da Silva Pinto, dizia que essa 
mulher de provérbios não existia. 
Eu respondia: “Existem muitas, e 
eu tenho uma ao meu lado”.

FALEcImENTOS

Alderi Souza de Matos

N

Rev. Alderi Souza de Matos é o historiador 
da IPB

nutre amor e admiração pelo marido. 
Ela tem sido o esteio no pastorado, 
em momentos de lutas, de enfermidade 
e de alegrias, e na educação de seus 
filhos. Filhos como Alceu Davi Cunha 
Filho; um companheiro e amigo de todas 
as horas, tem sido um enfermeiro, um 
apoiador que cuida muito bem de seu 
pai com todo amor e carinho. Rev. Alceu 
faz hemodiálise rotineiramente há vinte 
anos e chega muito desgastado em casa – 
suas lutas são amenizadas pela presença 
fiel de seu filho. Sua alegria é ampliada 
pela querida filha Adelaide Alves Cunha 
Cardoso, casada com o Rev. Timóteo 
Klein Cardoso, que deram ao vovô dois 
lindos netos, Sarah Cunha Cardoso (8 
anos) e Isaque Cunha Cardoso (4 anos), 
a nova geração de crentes que se espelha 
do exemplo do vô. 

Encerro este relato com dois nomes: 
Manoel Santiago da Cunha, pai do Rev. 
Alceu Davi Cunha e, principalmente, 
Maria Apolinária Fernandes da Cunha, 
sua mãe. Essa irmã, depois de perder 
um bebê, em meio às suas dores do luto, 
orou, pedindo a Deus um novo filho; em 
sua oração, rogou, caso o bebê fosse um 
menino, que Deus lhe concedesse o dom 
do pastorado. Deus respondeu a oração 
da irmã Maria Apolinária.

O Senhor abençoou o Rio Grande do 
Norte, por meio do pastorado do Rev 
Alceu no Alecrim, em Natal; Deus aben-
çoou Minas Gerais pelo pastorado do 
Rev Alceu na 1ª IP de Belo Horizonte 
e na IP de Viçosa; Deus abençoou e 
tem abençoado São Paulo por meio do 
pastorado do Rev. Alceu nas igrejas de 
Santo Amaro e São Bernardo do Campo; 
Deus abençoou todo Brasil por onde 
o estimado pastor andou para levar a 
Palavra de Deus, como Secretário Geral 
da Mocidade. 

Agradecemos a Deus pela vida da irmã 
Maria Apolinária Fernandes da Cunha 
que orou a Deus pedindo um filho que 
servisse a Deus como pastor. 

O Rev. Márcio da Silva Pinto é o pastor da IP de Brasilândia, 
São Paulo, Capital

Márcio da Silva Pinto
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FALEcImENTOS

Jonas Zulske: uma homenagem
Jonas Zulske foi um esposo dedicado, pai zeloso e avô carinhoso. Como 

pastor de ovelhas foi marcado por sua tenacidade incansável no trabalho 
do Senhor!

O Rev. Jonas deixa um testemunho de ministério abençoadíssimo. Em 
seu pastorado, a IP de Limeira teve um crescimento exponencial e muitas 
outras igrejas surgiram naquela cidade e na região.

Como presidente da APECOM, em nome dos Conselheiros de nossa 
Agência, e também como pastor da Igreja Unida, onde há familiares bem 
próximos do Rev. Jonas, em nome de nosso Conselho, venho aqui oferecer 
as mais sinceras condolências à família do amado Jonas Zulske  e também 
à Igreja que ele pastoreou.

O Rev. Rosther Guimarães Lopes é Presidente da APECOM e Pastor-Efetivo da 
IP Unida de São Paulo.

Até breve, Rev. Jonas Zulske
O Reverendo Jonas será lembrado por sua tenacidade no trabalho hos-

pitalar. Em momentos de sofrimento, era marcante sua palavra de consolo 
no leito da dor. Ele foi também aberto às necessidades da sociedade limei-
rense. Capelania Hospitalar, Casa de Repouso Betânia, Núcleo de Valori-
zação Humana Nova Vida e Projeto Aliança, são algumas das instituições 
sociais que tiveram o apoio do seu ministério, razão pela qual ele perma-
necerá como uma das grandes lideranças espirituais da cidade de Limeira. 

O Reverendo Jonas lutava contra um câncer – “jogo duro” – como ele 
dizia. Aquele que sempre esteve ante o sofrimento dos outros, agora tinha 
a dor dentro de si. Essas aflições, de certo modo, são a maneira de Deus 
nos preparar para a glória que se encontra diante de nós que conhecemos 
o seu Filho. Nossa esperança está além do túmulo. Nossa última palavra 
para o pastor Jonas não foi o tradicional adeus, mas sim um até breve, pois 
temos a certeza de nos vermos outra vez.

Presbitério de Limeira (PLMR)

Aos familiares e às ovelhas do Rev. Jonas Zulske
Mensagem do Conselho Presbiteriano de Capelania

Ficamos muito tristes em receber a notícia do falecimento do Rev. Jonas 
Zulske, pois ele nos era muito querido e deixará muita saudade, assim 
como à sua preciosa família e igreja.

Ao mesmo tempo, glorificamos o nome do Senhor que o salvou através 
do precioso sangue de Cristo e o chamou para o ministério da pregação da 
Palavra que salva e restaura vidas.

Como missionário urbano e capelão, caminhou além do contexto da 
igreja local, levando o conforto e a esperança em Cristo a famílias que 
enfrentavam a dor pela perda de alguém querido, levando-lhes também o 
carinho de sua presença nos funerais e no processo de luto.

Oramos ao nosso amado Senhor, pedindo-lhe que conforte seus cora-
ções e ative a cada dia sua lembrança quanto ao grande legado que esse 
querido nos deixou.

Eleny Vassão de Paula Aitken, Presidente do Conselho Presbiteriano de Cape-
lania do SC/IPB.

epois de lutar por vários 
anos contra enfermidade 
com serenidade e con-

fiança em Deus, o ilustre minis-
tro do evangelho, Rev. Jonas 
Zulske, deixou sua casa terres-
tre em 11 de fevereiro de 2021 
e usufrui agora da casa do Pai.

Filho de Lourenço e de 
Amélia Rossow Zulske, teve 
os irmãos Verônica, Augusto, 
Rodolfo, Rosemary e Isneulda. 
Fez sua pública profissão de fé 
em 31.05.1970, na 1ª IP Gover-
nador Valadares, MG. Aos 21 
anos de idade foi encaminhado 
ao Seminário Presbiteriano do 
Sul, pelo Presbitério Rio Doce, 
concluindo o bacharelado em 
Teologia (Turma Rev. Harold 
Cook, 1975-1979). 

No mesmo ano da conclusão 
do curso teológico, casou-se 
com a Profª Maria Alice Mar-
tins Zulske, em Casa Branca, 
SP (09.06.1979) e foi ordena-
do pelo Presbitério Rio Doce 
(08.07.1979). O casal teve 
os filhos Juliana, casada com 
Henry Conti, que lhes deram os 
netos Larissa e Kaleo; Débora, 
casada com Felipe Penedo de 
Barros, que lhes deram os netos 
Levi e Theo, e Jônatas, casa-
do com Priscilla Moraes, que 
lhes deram os netos Beatriz e 
Leonardo.

Seu ministério pastoral foi 
exercido na IP Memorial, de 
Governador Valadares, MG 
(1979–1986), IP Casa Branca, 
SP (1987–1994) e IP Limei-
ra, SP (1995–2021). Atuou nas 
áreas de Missão/Evangeliza-
ção, sendo membro da Junta 
de Missões Nacionais (JMN) 
e da antiga Comissão Nacio-

nal de Evangelização (CNE, 
atual Agência Presbiteriana de 
Evangelização e Comunicação, 
APECOM), de Teologia, sendo 
membro da Junta Regional de 
Teologia (JURET-SUL) e da 
Junta de Educação Teológica 
(JET) e de Assistência Social, 
sendo membro do Conselho de 
Ação Social (CAS).

No seu último campo de tra-
balho, jurisdicionado ao Presbi-
tério de Limeira (PLMR), par-
ticipou, como representante, de 
todas as reuniões do Supremo 
Concílio da IPB. Foi incansável 
apoiador de vários ministérios, 
como Capelania Hospitalar, 
Casa Betânia e Núcleo Nova 
Vida.

Levou muitíssimo a sério o 
compromisso com Jesus, pre-
gando com entusiasmo a men-
sagem do evangelho, não se 
limitando aos cultos da igreja 
local, mas fazendo seu púlpito, 
diuturnamente, junto a cadeias, 
velórios, hospitais, casas de 
repouso e de recuperação de 
vícios, na maioria das vezes 
em favor de pessoas que não 
conhecia, trazendo muitos ao 
conhecimento do Salvador 
Jesus.

O Rev. Jonas era estimado 
por suas ovelhas de todos os 
campos em que serviu, visitan-
do-as incansavelmente, muitas 
vezes dirigindo nas madrugadas 
por centenas de quilômetros. 
Era reconhecido como conse-
lheiro sábio e amoroso. Seus 
colegas de ministério o tinham 
em altíssima consideração, pela 
lealdade e sinceridade com que 
tratava os assuntos do reino.

Sob o pastorado dele, com 
auxílio de colegas, sempre 
acompanhados do incansável 

Conselho, a IP Limeira teve 
grande crescimento numérico 
e compromisso missionário 
regional e internacional, sem 
deixar de lembrar a construção 
de arrojado templo com capa-
cidade para 1.200 pessoas e de 
Edifício de Educação Religiosa.

A palavra do Rev. Jonas, nos 
concílios, era sempre aguardada 
e apreciada, reconhecendo-se 
nele um servo sempre apazi-
guador e comprometido com os 
valores do Reino de Deus.

Os mais diferentes setores da 
cidade de Limeira, SP, inclusive 
autoridades civis e eclesiásticas 
das mais diversas denomina-
ções, prestaram homenagens 
por ocasião do ofício fúnebre 
(12.11.2021). O Rev. Jonas era 
reconhecido como autoridade e 
referência religiosa e requisita-
do pelas mais diversas mídias 
para expressar ponto de vista a 
respeito de assuntos do momen-
to e de eventos na cidade de 
Limeira.

Sua morte não deixa apenas 
saudade, mas um significati-
vo legado que inspira a todos 
os que tiveram o privilégio da 
companhia, amizade e frater-
nidade desse ilustre servo do 
Senhor.

A Deus, Supremo Pastor, a 
gratidão da família, da Igreja, 
dos concílios e da cidade de 
Limeira, por este amado pastor 
que nos deixou.

Pode-se afirmar em relação 
ao trabalho do Rev. Jonas Zul-
ske o que o escritor sagrado 
registrou acerca da aprovação 
do trabalho do herói da fé Abel, 
conforme Hebreus 11.4: “[...] 
mesmo depois de morto, ainda 
fala”.

Márcio Tadeu De Marchi

O Rev. Márcio Tadeu De Marchi, 
Presidente do Sínodo de Limeira, 

trabalha na assessoria jurídica da IPB e 
é um dos pastores da IP Jd Cavinato, 

em Limeira, SP.

Rev. Jonas Zulske

“[...] mesmo depois de morto, ainda fala”
(Hb 11.4).

Gov. Valadares, MG, 07.06.1954 – Limeira, SP, 11.02.2021

D
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8 de maio – Dia Internacional da Mulher
11 de março – Dia da Educação Cristã
1522 – Mesmo ameaçado de morte, Lutero volta a Wittenberg para 
debater com os "profetas de Zwickau"
1536 – Publicação na Basileia da primeira edição das Institutas de 
Calvino
1557 – Aconteceu no dia 10 o primeiro culto protestante no Brasil em 
uma pequena colônia francesa na baía de Guanabara. O culto de Ações 
de Graça ocorreu em decorrência da chegada de dois navios com pas-
tores e colonos reformados no país. 
1592 – Nasce Johannes Amos Comenius dia 28, crente Reformado 
checo, o pai da didática moderna.
1627 – Espanha e França assinam tratado para combater o 
protestantismo.
1822 – Nasce em São Paulo dia 11 José Manoel da Conceição 
1859 – Nascimento do Rev. Horace Selden Allyn, missionário e mé-
dico no sul de Minas. 
1860 – A.L. Blackford e Elizabeth W. Simonton contraem núpcias
1862 – O Rev. A.L. Blackford pregou o seu primeiro sermão em por-
tuguês para um  auditório  de  12  pessoas, na IP do Rio de Janeiro.
1863 – Simonton casa-se dia 18 com Helen Murdoch em Baltimore
1865 – Organização da IP de São Paulo pelo Rev. Alexander L. Bla-
ckford; profissão de fé dos futuros pastores Miguel Gonçalves Torres e 
Antônio Bandeira Trajano (05.03)
1866 – Dia 25, Modesto P.B de Carvalhosa professou a sua fé e foi 
batizado na IP  de São Paulo
1870 – Morre o Rev. William D. Pitt (13.03)
1871 – Nascimento do Rev. Roberto Frederico Lenington, em Rio Cla-
ro; missionário pioneiro em muitos pontos do Paraná e Santa Catarina.
1872 – Organização da IP de Petrópolis, RJ (19.03)
1874 – Inaugurado o templo da IP no Rio de Janeiro (29.03), primeiro 
templo presbiteriano do Brasil
1876 – O inventor Alexander Graham Bell faz sua primeira transmis-
são telefônica bem-sucedida. Ele liga para seu assistente e diz: "Senhor 
Watson, venha aqui. Preciso do senhor".
1877 – Organização da IP de Campos, RJ (11.03)
1878 – Morre dia 22 Elizabeth, esposa do Rev. Blackford e irmã do 
Rev. A.G. Simonton
1881 – Blackford casa-se pela segunda vez. Agora com Nannie Gas-
ton (24.03)
1892 – Falecimento do Rev. Edward Lane, missionário pioneiro em 
Campinas e região, vitimado pela febre amarela
1902 – Falecimento de D. Maria Antônia da Silva Ramos, membro da 
IP de São Paulo, que vendeu aos missionários os primeiros terrenos do 
Mackenzie. 
1937 – Rev. Filipe Landes recebeu os primeiros membros por pro-
fissão de fé em Dourados, Mato Grosso, entre os quais o futuro pastor 
Marcelino Pires Carvalho.  
1964 – Cai o presidente João Goulart sob forte pressão de setores 
da classe média. Ele tentava aplicar no Brasil as chamadas "reformas 
de base".
1970 – É sequestrado o cônsul-geral do Japão no Brasil, Nobuo 
Okushi. Quatro dias depois, ele seria libertado em troca de oito prisio-
neiros políticos. 
1980 – Inauguração de uma extensão do Seminário de Campinas no 
Instituto Mackenzie, em São Paulo; embrião do futuro Seminário JMC
1991 – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinam o Tratado de 
Assunção, dando início ao Mercosul. 
2001 – Nasce a bezerra Vitória, o primeiro animal clonado brasileiro.

Aconteceu em março 

NO bRASIL E NO muNDO

Da América Latina à África, da Ásia até a 
Europa, a pandemia de COVID-19 já custou 
milhões de vidas. Ao mesmo tempo, afetou 
o acesso de comunidades a outros serviços 
essenciais de saúde e limitou a oferta de ajuda 
humanitária. Confira 6 países que estão sofren-
do com os efeitos indiretos da COVID-19. 

1. Brasil: saldo de mortes devastador

No Amazonas, onde populações ribeirinhas 
e indígenas já viviam com pouco acesso a 
cuidados médicos, a pandemia abalou a já fra-
gilizada rede de saúde, deixando hospitais sem 
oxigênio e com um grande número de relatos 
de pessoas morrendo por asfixia. Equipes dos 
Médicos sem Fronteiras em Tefé e São Gabriel 
da Cachoeira têm observado um número cres-
cente de casos no interior do estado. 

2. Venezuela: sistema de saúde à beira do 
colapso

Em um país onde o sistema de saúde quase 
entrou em colapso, a Covid-19 tem impedido 
ainda mais o acesso a cuidados médicos, seja 
no tratamento para doenças crônicas ou para 
atendimento de emergência. 

3. República Centro-Africana: poucas 
mortes, mas alto impacto

A República Centro-Africana (RCA) é uma 
das muitas nações africanas onde a pandemia 
não atingiu os níveis catastróficos previstos. 
Embora seja um alívio enorme, os efeitos 
colaterais da Covid-19 sobre o frágil sistema 
de saúde têm sido consideráveis. Campanhas 
de vacinação e o tratamento de doenças como 
malária, desnutrição e sarampo são apenas 
alguns exemplos de atividades vitais que foram 
forçadas a reduzir. 

4. Bangladesh: medo e frustração em cam-
pos de refugiados

Esse é o quarto ano em que os refugiados 
rohingyas vivem em abrigos improvisados 
e superlotados dentro de uma infraestrutura 
temporária de acampamento. A Covid-19 e as 
consequentes restrições à assistência humanitá-

ria resultaram em uma diminuição substancial 
dos serviços e apoio disponíveis, o que levou 
a uma deterioração drástica das condições nos 
acampamentos, com efeitos na saúde mental da 
população. As restrições de movimento tam-
bém afetaram economicamente os que vivem 
de pequenos negócios.

5. França: o vírus atinge a Europa

A Europa não escapou do vírus nem das 
restrições que ele trouxe —  aliás, por algum 
tempo, foi o epicentro da pandemia. Da França 
e Bélgica à Espanha e Itália, houve períodos 
em que os hospitais atingiram a capacidade 
máxima e o pessoal de saúde teve de trabalhar 
em turnos de 24 horas. Tudo isso impactou o 
atendimento a pacientes com condições médi-
cas não relacionadas à Covid-19. Em Paris, 
muitas pessoas em situação de rua, incluindo 
migrantes e solicitantes de asilo, tiveram de 
lidar com mudanças ou mesmo com o fecha-
mento de instalações habituais de atendimento 
ou associações que os apoiam.

6. Líbano: crises sucessivas agravam 
necessidades

A pandemia, seguida da grande explosão no 
porto de Beirute em agosto de 2020, piorou a 
situação no Líbano. O frágil sistema de saúde 
pública, que já enfrentava uma escassez fre-
quente de medicamentos e outros suprimentos 
médicos devido à crise financeira, foi ainda 
mais afetado. 

Ore por esses países e pelo mundo. 

Texto adaptado de Médicos sem Fronteiras (MSF)

6 países que estão sofrendo com os 
efeitos indiretos da COVID-19
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zar a terra aprazível, não 
dar crédito à Palavra de 
Deus e ainda murmurar em 
suas tendas e não ouvir a 
voz do Senhor? (v.24-25). 
Os meus olhos analíticos 
mudam 360 graus e encon-
tram a minha própria vida. 

Sou parte do povo de 
Deus da atualidade e vejo 
em minha vida a tradu-
ção viva e constante dessas 
duas realidades. A mesma 
ingratidão que havia naque-
les corações, há miseravel-
mente no meu. A mesma 
disposição de esquecer do 
Salvador que fez coisas 

portentosas e os livrou da 
escravidão imputa a mim 
o pecado de não viver em 
completo louvor e grati-
dão, o tempo todo. Sou 
tão merecedora da ira de 
Deus quanto aquele povo 
da Antiguidade (v.40)

Então, encontro a razão 
de não ser consumida. 
Deus não age com seus 
filhos como agimos com 
ele. Ele nunca se esquece 
de nós e ainda que não 
mereçamos está sempre 
pronto a nos socorrer!

“[...] Deus olhou para 
eles quando estavam 

angustiados e lhes ouviu o 
clamor; 

Então me prostro na mais 
completa gratidão e louvor 
a Deus porque são as suas 
misericórdias a causa de 
não sermos consumidos e 
elas duram para sempre. 
É pela graça do Senhor, 
alicerçados em seu eter-
no amor, que caminham 
os claudicantes pés de nós 
pecadores redimidos em 
Jesus. Bendito amor!

Aleluia e Amém!

cAmINhADA cRISTã

Gratidão e louvor a Deus por sua misericórdia

lhar para a vida do 
povo de Deus é 

contemplar duas grandes 
realidades. 

A primeira é a miséria 
do homem e a segunda é 
a insondável misericórdia 
de Deus. Essa análise não 
se limita ao povo de Deus 
da Antiguidade, aqueles 
homens cuja história está 

relatada na Bíblia. Tão fácil 
julgá-los ingratos, infiéis e 
rebeldes. Tão visível a sua 
iniquidade, não é? Viram 
milagres, foram sustenta-
dos de forma sobrenatu-
ral, atravessaram com pés 
secos o Mar Vermelho e o 
Jordão, viram Deus trazer 
à existência coisas que não 
existiam. Como podiam 
ser tão duros de coração? 
Como podiam despre-

“Aleluia! Deem graças ao Senhor, 
porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre.”

Maria Zuleika Schiavinato, esposa, 
mãe, avó e autora, é membro da IP de 

Pinheiros, em São Paulo, SP.

Zuleika Schiavinato

O

mEDITAÇõES

Decálogo

omo é importante a 
Lei do SENHOR! 

O Senhor Jesus a resu-
miu assim: “Amarás o 
Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, de toda a 
tua alma, e de todo o teu 
entendimento. Amarás 
o teu próximo como a ti 
mesmo” (Mt 22). E Paulo 
apontou para o amor como 
o cumprimento da lei (Rm 
13.10). Era a mesma santa 
lei moral gravada no cora-
ção de Adão e Eva, antes 
de pecar, e cujos traços 
podem ser distinguidos nos 
corações dos seus filhos 

mais distantes (Rm 2.15). 
Moralidade não é uma 
questão de gosto1;  levaria 
à imoralidade.

Para ajudar seu povo 
recém-libertado, Deus 
falou claramente sobre dez 
pontos perigosos que tinha 
de observar para não cair 
mais nos laços do malig-
no. Deus deu as “dez pala-
vras” em duas tábuas. Na 
primeira, quatro manda-
mentos sobre o amor para 
com Deus, na segunda seis 
sobre o amor ao próximo.

Como amar a Deus?
1. Não vamos adorar 

outros deuses ou pessoas, 

“O cumprimento da lei é o amor” (Rm 13.10).

De Meditações de um Peregrino, de Frans 
Leonard Schalkwijk, Cultura Cristã, 

2014.

______________________  
1Assim Bertrand Russell

Frans Leonard Schalkwijk

C

mas somente o único Deus 
verdadeiro.

2. Não vamos usar ima-
gens, mas adorar em espíri-
to e verdade.

3. Não vamos dizer “Meu 
Deus” à toa, mas usar o 
Nome de Deus com respeito.

4. Não vamos abusar o 
Dia do Senhor, mas usá

-lo para o culto e obras de 
necessidade e misericórdia.

E como amar o próximo?
5. Não vamos desrespeitar 

os nossos pais e outras auto-
ridades, mas obedecer nas 
coisas que não são contra a 
vontade de Deus.

6. Não vamos guardar 

Como amar a DEUS?
Amando…
1. sua pessoa
2. seu culto
3. seu nome
4. seu dia

Como amar ao PRÓXIMO?
Amando…
5. sua autoridade
6. sua vida
7. seu matrimônio
8. sua propriedade
9. seu nome
10. Enfim: amar e fazer a 
vontade de Deus em tudo!

ódio nem ciúme em nossos 
corações.

7. Não vamos deixar que 
nossos pensamentos se des-
viem para relações proibi-
das que estragam o lar.

8. Não vamos roubar 
nem nos esquecer de pagar 
dívidas.

9. Não vamos mentir ou 
falar mal, antes, vamos orar 
até pelos nossos inimigos.

10. Sim, Senhor, pela obra 
do Teu Espírito Santo, sinto 
no meu coração uma gran-
de vontade de fazer toda 
Tua vontade (Sl 19.14). 
Amém.
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Cristãos são obrigados a comer 
a Bíblia na Venezuela

Um grupo de criminosos atacou um centro de 
recuperação para viciados em drogas, chamado 
Doze Homens de Valor – um ministério da Igreja 
Cristã, localizado no setor El Arenal, em Mérida, na 
Venezuela.

Quatro pessoas ficaram feridas no ataque e tive-
ram ferimentos graves na cabeça, braços e costas. 
Alguns cristãos tiveram fraturas e outros foram 
marcados em seus corpos com facas com um “X”, 
enquanto foram forçados a comer páginas da Bíblia.

Adelis José Lobo, uma das vítimas do ataque, 
contou em um áudio compartilhado nas redes 
sociais o terror que viveu durante o ataque. Segundo 
ele, os homens armados invadiram o local, rendendo 
os seguidores de Jesus e os jogando no chão. Depois 
cobriram os rostos deles e os agrediram com paus e 
pedras.

Os bombeiros da cidade compareceram ao local 
e prestaram atendimento aos feridos, os encami-
nhando para hospitais e centros de saúde. Além dos 
cortes e golpes pelo corpo, um dos homens teve um 
ferimento profundo na cabeça e outro teve o braço 
quebrado.

O Conselho Evangélico da Venezuela pediu ora-
ção pela recuperação dos feridos e classificou o 
episódio como ação de ódio religioso. A igreja na 
Venezuela tem enfrentado pressão de várias formas 
e a nação estava presente na Lista de Países em 
Observação da organização Portas Abertas em 2020.

Cristã chinesa é rebaixada no 
trabalho por causa da fé

Grace Ouyang* é uma cristã na China de quase 
50 anos. Ela era enfermeira de um grande hospital, 
tendo chegado ao cargo de vice-chefe após ser 
promovida ao longo de duas décadas. Era uma 
cristã fervorosa que compartilhava o evangelho 

com muitos colegas no hospital.
Grace estava encaminhada para ser promovida a 

enfermeira-chefe, mas foi ignorada por causa da fé. 
Porém, esse contratempo não a impediu de conti-
nuar trabalhando dedicadamente no hospital, nem 
diminuiu seu entusiasmo ao evangelizar. Mas, há 
cerca de três anos, as coisas pioraram.

Um dia, altos funcionários do hospital aparece-
ram repentinamente no escritório de Grace. “Não 
houve aviso prévio. Eles entraram, sentaram e me 
interrogaram durante um dia todo, sem intervalo. 
Mais tarde, descobri que questionaram muitos de 
meus colegas também. Eles os pressionaram para 
conseguir informações sobre minhas ‘atividades 
religiosas’. Essa repentina e dramática ação da 
gerência do hospital me fez parecer uma criminosa”, 
disse Grace.

A partir daquele dia, os colegas de Grace passa-
ram a manter distância dela, com medo de serem 
envolvidos. Após a investigação, Grace foi rebai-
xada e recebeu tarefas não essenciais. Sua renda foi 
reduzida a uma fração do que costumava ser.

Grace lidou com essa injustiça durante um ano, 
repetidamente perguntando a Deus por que isso 
havia acontecido. Sua carreira profissional ficou em 
farrapos e seu trabalho duro de tantos anos foi redu-
zido a nada. Ela se sentiu sozinha e traída. “Mas, 
com a graça de Deus, a frustração e o luto gradual-
mente me deixaram. Eu encontrei paz quando acei-
tei o que sempre acreditei, que apenas o trabalho de 
Deus tem valor eterno. Todo o resto é temporário. 
Tudo passará”, ela disse.

O aumento da perseguição tem levado os cris-
tãos chineses a situações como a vivida por Grace. 
Porém, cristãos de origem muçulmana experimen-
tam uma perseguição ainda mais severa no país. 
Nossas orações e apoio dão a eles a força e 
encorajamento que precisam para permanecerem 
inabaláveis.

O local atacado é um centro de recuperação de 
uma igreja na Venezuela

Após a investigação, Grace foi rebaixada em 
sua função no hospital e recebeu tarefas não 
essenciais (imagem representativa)

A vacinação da Igreja
Perseguida na Ásia

Diante do cenário de vacinação contra a covid-19 
que começou em todo o mundo, os cristãos asiáticos 
se preocupam em como será a vacinação em cada 
região. A pandemia ampliou a dinâmica da perse-
guição e aumentou a vulnerabilidade dos seguidores 
de Jesus em muitos países, por isso, eles se questio-
nam sobre o que está por vir. 

“Espera-se que a vacina seja um divisor de águas 
para as igrejas. Muitas igrejas no meu país podem 
não sobreviver à pandemia. Ter comunhão de forma 
física é muito importante para a jornada de fé dos 
cristãos, especialmente aqueles que não têm acesso 
online, como pessoas em áreas remotas, aldeias ou 
aqueles que não podem pagar a internet durante essa 
pandemia. Esse é um grande grupo de cristãos. Eles 
estão sendo excluídos de encorajamento e apoio 
durante esta temporada difícil e com muitas restri-
ções”, compartilha uma líder cristã na Indonésia. 

Em Bangladesh, os cristãos informam que “os 
seguidores de Jesus vão participar espontaneamente 
da campanha de vacinação. Mas nos perguntamos 
sobre o sistema de seleção e distribuição. Como 
Bangladesh tem uma população enorme, mas menos 
mão de obra, ainda não está claro como o programa 
de vacinação será feito. Assumimos que pode haver 
discriminação na seleção para a vacinação. Espe-
cialmente se o processo de seleção for confiado aos 
líderes locais, então os cristãos podem ser ignorados 
intencionalmente, mas esperamos que isso não 
aconteça”, compartilha um parceiro da Portas Aber-
tas em Bangladesh.

Ore pelos governos e campanhas de vacinação, 
para que sejam bem sucedidas e toda a população 
esteja saudável e em segurança. Ore pela Igreja 
Perseguida.

* nomes alterados por segurança

com o aumento da vulnerabilidade durante a 
pandemia, os seguidores de Jesus na Ásia temem 
novas privações
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Sobre esses e outros títulos acesse www.editoraculturacrista.com.br ou www.facebook.com/editoraculturacrista ou ligue 0800-0141963

Boa Leitura

Curta nossa página no facebook e receba notícias do que está sendo realizado pela IPB.  www.facebook.com/jornal.brasilpresbiteriano

Raízes da Cultura Ocidental – Herman Dooyeweerd 
R$ 38,40 (promo) 

O Jesus Fabricado – Craig Evans  
R$ 40,80 (promo)

Parte do combo promocional Entenda suas Crianças do site 
da Cultura Cristã, o livro de Herman Dooyeweerd apresenta uma 
cuidadosa avaliação das forças matrizes religiosas mais profunda 
por trás do desenvolvimento cultural e espiritual do Ocidente. 

Como a escritora Nancy Pearcey ressalta em comentários 
sobre a obra, "cada pensador é movido por um impulso religio-
so ao tentar definir a realidade e explicitar a sua cosmovisão. 
Dooyeweerd influenciou Francis Schaeffer. [...] Então, se você 
gosta de Schaeffer e quer ir mais fundo e obter mais detalhes, 
leia Dooyeweerd". 

Além disso, o livro serve como um bom guia para quem educa 
crianças e jovens em uma sociedade cada vez mais polarizada e 
que normaliza, por meio de sua cultura e costumes, questões que 
não devem ser normalizadas. Boa leitura!

Nos últimos anos, perguntas como "Jesus teve um filho 
com Maria Madalena?" ou "sua morte foi uma farsa e ele fugiu 
da Palestina para o Egito?" são frequentes e questionam a 
soberania de Deus [...] afinal, até mesmo a existência de Jesus 
já foi levantada em discussões contemporâneas. Em O Jesus 
Fabricado, Craig Evans discute a resposta a essas e outras 
perguntas. 

Evans apresenta uma renovadora e moderna combinação 
de erudição acadêmica e bom senso crítico ao avaliar os vários 
documentos que têm sido usados para afetar a credibilidade do 
Novo Testamento e demonstra de modo certeiro que eles não 
suportam o peso de evidência histórica que lhes é atribuído.

Craig Evans é professor de Novo Testamento e Diretor do 
programa de Graduação no Acadia Divinity College em Wolfville, 
Nova Scotia.

O Brasil Presbiteriano não necessariamente endossa as mensagens dos filmes filmes e séries aqui apresentados, mas os sugere para discussão e avaliação à luz da Escritura.

e reflexãoEntretenimento

Uma notificação sobre o fim do mundo na tela do 
seu celular. Sim, Uma família recebe uma mensa-
gem que anuncia a tragédia mundial. Selecionados 
pelo governo, a família Garrity faz parte de um 
grupo selecionado para ganhar abrigo e proteção 
durante o choque de um meteoro com a Terra. 

O enredo do filme disponível em Amazon Prime 
apresenta todas a dificuldades que John, Allison e 
Nathan enfrentam até chegarem ao abrigo. 

Você pode escolher: analisar como a família é 
essencial em todos os momentos da vida e como 
devemos prezar por essa criação de Deus que nos 
abençoa diariamente nos pequenos detalhes, ou 
refletir sobre como o ser humano carece da graça 
e amor de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. 
Destruição Final – O Último Refúgio nos oferece 
essas duas e muitas outras opções de não apenas 
se divertir, mas também de aprender. Bom filme!

Essa dica é para quem gosta de 
heróis. Personagem do universo Mar-
vel, Wanda é uma heroína que divide 
opiniões: há que a ame e defenda, mas 
tem aqueles que torcem o nariz para sua 
história e temperamento forte. 

Mas uma coisa é fato: no último mês 
não se fala de outra série que não seja 
WandaVision nas redes sociais. E mais: 
a produção original do Disney+ (servi-
ço de streaming do canal voltado para 

crianças e família), está em TODOS os 
lugares... nos grandes centros, como 
São Paulo, pôsteres e anúncios não 
faltam nas estações de metrôs e princi-
pais pontos da cidade, e, até mesmo na 
TV aberta, comerciais sobre a série de 
Wanda e Visão estão sendo transmitidos. 

Tá, mas qual é a razão para ela ser 
uma indicação do jornal? O sofrimento. 
Quem é fã dos filmes da Marvel sabem 
muito bem de tudo que Wanda passou 

nos últimos anos. E (deixando bem claro 
que isso não é um spoiler, afinal, os 
filmes foram lançados há anos!) a morte 
de seu interesse amoroso mexeu bem 
com a cabeça e o emocional da jovem 
de um modo que ela criou novas dimen-
sões e modos de evitar a dor e a sua 
realidade. 

É por essa razão que ela está aqui. 
Um divertimento com referências impe-
cáveis de grandes produções e arte, 

uma direção que pensou em todos os 
detalhes, criou jingles e agradou os fãs 
da saga de heróis, deixa bem nítida uma 
verdade que, para nós cristãos é bem 
óbvia: apenas Cristo é capaz de curar 
nossas feridas e transformar nossa dura 
realidade. 

WandaVision (até mesmo para aque-
les que como eu não sou a maior fã) 
merece um pouco de nossa atenção. 
Bom divertimento e reflexão!

(2021)

Destruição Final  – O Último Refúgio   
(2020)
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