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Como a família cumpre o seu propósito

Com o tema Retorno e Crescimento, 
o evento digital de educação cristã 
acontece de 3 a 7 de maio, a partir 
das 19h30 nos canais oficiais da 
IPB. Para participar do evento orga-

nizado pelo CECEP/IPB, com envol-
vimento da Editora Cultura Cristão 
e apoio da APECOM, basta acessar
https://3conferenciaculturacrista.ipb.org.br/
pág 4.

No dia 16 de abril, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) 
comemorou seu sexagésimo nono 
aniversário. A Instituição de prestí-
gio nacional e internacional atua em 
diversas áreas do conhecimento e 

oferece cursos de graduação, pós-
graduação, mestrado e doutorado. 
Autoridades, alunos e colaborado-
res celebram e relembram os anos 
de história da UPM. Saiba mais na 
pág 11.

Depois de criar o vasto e insondável universo, pela 
palavra do seu poder, Deus criou o homem e a mu-
lher à sua imagem e semelhança (Gn 2.18-25). Para 
celebrar o Mês da Família, saiba como as pessoas do 
seu núcleo familiar podem e devem cumprir o projeto 
divino e viver em plena harmonia. pág 3. 

O exercício do ministério pastoral sofreu alterações 
e adaptações em decorrência da pandemia do Co-
vid-19. Ações especiais e mudanças comportamen-
tais se fazem necessárias e precisam ser trabalhadas 
por pastores depois de um ano de pandemia. Confira 
na pág 12.

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

III Conferência Cultura Cristã Online

pág 5

69 anos de história e educação

Violência Doméstica
O ano de 2020 não foi marcado apenas pela pan-
demia da Covid-19. Um dos grandes desafios 
do isolamento social é o aumento de denúncias 
de violência no contexto familiar, só no último 
ano foram 290 casos registrados no Brasil. Um 
dado preocupante e que merece nossa atenção 
e ação. Entenda mais sobre o assunto na pág 8. 

O que os pastores precisam fazer na pandemia
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EDITORIAL

Maldição não pega, mas...
“... contra Jacó não vale encantamento” (Nm 23.23).

Rev. Frans Leonard 
Schalkwijk (93 anos), 

dentre todos os holandeses 
o mais querido brasileiro – 
bem mais do que Herman 
Bavinck, Kuyper, Dooye-
weerd e Maurício de Nassau 
–, retornou ao Brasil com 
sua esposa Margarida (87 
anos) dia 2 de março último. 
Residem em Itajubá, MG, 
na casa da filha mais velha 
Adriana, que é médica, e cujo 
esposo, Paulo, é professor na 
Universidade Federal. Além 
de Adriana e Paulo, o casal 
tem aqui também a filha 
Minka e o genro Augustus 
Nicodemus.

No coração, porém, nas 
orações, nas lives, e em inspi-
radoras mensagens escritas, 
o Rev. Francisco Leonardo 
nunca nos deixou, como têm 
constatado com alegria os lei-

tores do Brasil Presbiteriano.
Como temos feito regu-

larmente, publicamos nesta 
edição um capítulo de seu 
devocionário Meditações de 
um Peregrino (Cultura Cris-
tã) (p.11). O título da medi-
tação é “Despacho”, no sen-
tido pagão do termo. A partir 
da desastrosa experiência de 
Balaão contada em Núme-
ros, o Reverendo lembra que 
“quem está no esconderijo do 
Altíssimo (Sl 91) e debaixo 
do sangue do Cordeiro, pela 
graça de Deus pode dizer 
‘adeus’ a uma pequena mal-
dição que voa como pardal, 
mas também a uma que pare-
ce urubu (Pv 26.2)”.

A história de Balaão, 
porém, não parou aí. Sem 
sucesso na tentativa de amal-
diçoar o povo de Deus, não 
se conformou com a ideia 

de perder a rica recompensa 
prometida pelo rei moabi-
ta Balaque e maquinou um 
plano maléfico. Sugeriu que 
se montasse uma grande festa 
pagã bem ao lado do acam-
pamento israelita, com tudo a 
que uma ocasião assim tinha 
direito: muita idolatria desla-
vada e imoralidade explícita. 
Depois de anos no deserto, 
os israelitas foram surpreen-
didos pelo som dos alto-
falantes moabitas voltados 
para eles. Muitos acharam 
estar mais do que na hora de 
um pouco de descontração e 
aceitaram o convite. Anima-
da celebração em Baal-Peor, 
com um resultado trágico: 
vinte e quatro mil morre-
ram de uma praga enviada 
para castigar os impacientes 
e rebeldes.

A maldição que Balaão não 

conseguiu conjurar, o próprio 
povo atraiu com o seu peca-
do. Só escaparam porque 
Fineias agiu prontamente na 
execução da sentença divina.

Nestes dias conturbados, 
convém lembrar: maldição 
de fora não pega na igreja, 
mas o pecado de dentro faz 
um estrago considerável.

Esfriamento por causa da 
pandemia? Esvaziamento por 
causa da quarentena? Afasta-
mento dos irmãos, mais por 
causa de radicalismos políti-
co-ideológicos do que devido 
ao distanciamento social?

Cristo é quem, em tempos 
difíceis, caminha entre os 
candeeiros. Ele protege sua 
igreja das maldições de fora 
e da rebeldia de dentro.

À igreja cabe arrepender-se 
com temor e gratidão e viver 
em obediência e santidade.

O
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GOTAS DE ESPERANÇA

POESIA E INSPIRAÇãO

epois de criar o vasto 
e insondável uni-

verso, pela palavra do seu 
poder, Deus criou o homem 
e a mulher à sua imagem 
e semelhança (Gn 2.18-
25). O homem foi feito do 
barro; a mulher foi feita da 
costela do homem. Deus 
fez o homem a partir do 
barro; Deus fez a mulher 
a partir do homem. Em 
ambos, porém, Deus soprou 
o fôlego da vida e passaram 
a ser alma vivente. Ambos, 
homem e mulher, são 
iguais perante Deus. Têm a 
mesma honra e dignidade. 
Têm o mesmo valor e capa-
cidade intelectual, moral e 
espiritual. 

Ambos, homem e mulher, 
foram criados por Deus. 
Ambos, homem e mulher, 

caíram em pecado. Ambos, 
homem e mulher, são salvos 
do mesmo modo, pela fé 
em Cristo Jesus. Qualquer 
tentativa de abrir um confli-
to de valor entre o homem e 
a mulher está em desacordo 
com o ensino bíblico. Qual-
quer cultura ou religiosi-
dade que diminui o valor 
da mulher, subtraindo-lhe 
a dignidade conferida pelo 
Criador merece nosso repú-
dio. Qualquer tentativa de 
desfazer os princípios esta-
belecidos por Deus para a 
funcionalidade harmoniosa 
da família é uma afrontosa 
oposição ao projeto divino. 

Destacaremos, portanto, 
alguns pontos importantes:

Em primeiro lugar, a 
mulher foi criada por 
Deus, à sua imagem e 
semelhança, tal qual o 
homem. Não há superio-
ridade nem inferioridade 
de gênero. Tanto o homem 
como a mulher carregam a 
imagem do criador e foram 
criados à sua semelhança. 
Os anjos foram criados por 
Deus e também os animais. 

Os anjos são espírito, mas 
não têm corpo. Os ani-
mais têm corpo, mas não 
têm espírito. O homem e a 
mulher, receberam o sopro 
divino e tornaram-se alma 
vivente. Os anjos não mor-
rem. Os animais morrem e 
tudo se acaba. O homem e a 
mulher morrem e seu corpo 
volta ao pó, mas seu espíri-
to volta a Deus, que o deu.

Em segundo lugar, a 
mulher foi tirada da cos-
tela do homem. Agosti-
nho de Hipona disse, com 
razão, que a mulher não foi 
tirada da cabeça do homem 
para comandá-lo, nem dos 
seus pés para ser subjugada 
por ele. Foi tirada da coste-
la do homem para ser sua 
coigual e o centro do seu 
afeto. Ao tirar a mulher da 
costela do homem, Deus 
evidencia que os dois, no 
casamento, se complemen-
tam. O homem não encon-
trou em toda a criação nin-
guém que lhe correspon-
desse física, emocional e 
espiritualmente. Ninguém 
que olhasse nos seus olhos. 

Deus mesmo disse: “Não é 
bom que o homem esteja 
só; far-lhe-ei uma auxilia-
dora que lhe seja idônea” 
(Gn 2.18). Depois que Deus 
criou a mulher e lha trou-
xe, o homem prorrompeu 
em efusiva declaração de 
amor: “Esta, afinal, é osso 
dos meus ossos e carne da 
minha carne” (Gn 2.23).

Em terceiro lugar, a 
mulher foi dada ao 
homem como auxiliadora 
idônea. Ao longo dos sécu-
los, em virtude do pecado, 
as mulheres foram despo-
jadas de seu valor e de seus 
direitos. Em muitas culturas 
e até hoje em alguns seg-
mentos religiosos, ao arre-
pio da Palavra de Deus, a 
mulher tem sido colocada 
numa posição de inferiori-
dade em relação ao homem. 
O fato da esposa ser auxi-
liadora idônea do marido 
não significa que ela é infe-
rior a ele. O fato do homem 
ser colocado como cabeça 
da mulher não significa que 
ele é superior a ela, pois a 
Bíblia diz de igual modo, 

que Deus é o cabeça de 
Cristo e tanto o Deus Pai 
como o Deus Filho são da 
mesma substância e têm a 
mesma natureza. 

Em quarto lugar, a 
mulher e o homem 
devem viver em harmo-
niosa interdependência. 
A mulher procedeu do 
homem e o homem procede 
da mulher. No casamento, 
os dois não estão em opo-
sição, mas em harmonia. 
Não estão competindo, mas 
cooperando. O casamen-
to é uma aliança de amor, 
em que marido e esposa 
vivem para agradar um ao 
outro. O marido deve ser 
um líder servo como Cristo 
e a esposa deve sujeitar-
se, de coração, ao marido 
como a igreja é submissa 
a Cristo. Assim, a família 
cumpre seu propósito; e por 
ela Deus é glorificado, a 
igreja é edificada e a socie-
dade é construída.

Hernandes Dias Lopes

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

Caminho e colunista regular do Brasil 
Presbiteriano.

Como a família cumpre seu propósito

Para Sempre
Olhe para o céu e na lembrança guarde bem.
Decore o brilho da estrela mais querida,
Canta o teu canto sob os raios do luar,
Demora um pouco, pois o sol já vai nascer.
Porque os céus hão de passar e quando
a última estrela de tão sozinha se apagar,

Quando ninguém mais se lembrar
de como era a alvorada,
Só a palavra do Senhor é para sempre.
Corra pelos campos, suba os montes se puder,
Mergulhe em todos os riachos do caminho,
Escuta e grava o canto deste bem-te-ví

E bebe todo verde deste teu país,
Porque a terra há de passar e quando
a última cigarra no fim do canto arrebentar,
Quando ninguém mais se lembrar
de sua flor a mais querida,
Só a palavra do Senhor é para sempre.

Stênio Marcius é autor de música cristã e MPB, missionário do Presbitério de Guarulhos (PREG) para desenvolver o ministério de música itinerante e Secretário Presbiterial de Música.
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EDucAÇãO cRISTã 

De 3 a 7 de maio, nos canais oficiais da IPB, acontece a III 
Conferência Cultura Cristã Online. Com o tema Retorno 
e Crescimento, o evento está sendo organizado pelo Con-
selho de Educação Cristã e Publicações da IPB (CECEP), 
com o envolvimento da Editora Cultura Cristã e apoio da 
Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação da 
IPB (APECOM).

Com objetivo de melhor preparar os líderes, educadores 
e crentes em geral, a conferência apresentará a partir das 
19h30, palestras, mesas redondas e seminários conduzidos 
por educadores e obreiros com sólida formação e vasta 
experiência. Além disso, os participantes poderão conferir 
entrevistas e depoimentos de autores da Cultura Cristã e 
apresentação de títulos da editora oficial da IPB. 

Todas as noites haverá participação musical de Juliano 
Socio. 

A Comissão Organizadora é composta por Misael Batis-
ta do Nascimento, Alexandre Almeida, Haveraldo Ferreira 
Vargas e Cláudio Marra (Editora), Rodrigo Leitão e equi-
pe (APECOM)

Para mais informações e inscrição, acesse
https://3conferenciaculturacrista.ipb.org.br/

III Conferência Cultura Cristã Online

Confira a programação

Preletores

• 03.05 (segunda-feira)

19h35-20h00 – Abertura com 
Roberto Brasileiro

20h15-20h45 – Palestra de 
Mauro Meister (Comunhão e 
protocolo)

Em seguida, mesa redonda 
sob o mesmo tema com 
Alexandre Henrique Almeida 
(Moderador), Dario de Araújo 
Cardoso e Rosther Lopes, 
simultânea a dois seminários, 
com Victor Ximenes 
(Pandemia e relacionamentos) 
e Hermisten Maia P. da Costa 
(Teologia e comunicação)

• 04.05 (terça-feira)

19h45-20h15 – Palestra de 
Ronaldo Lidório (É hora de 
plantar), seguida de três 
seminários com Sandra Marra 
(O roteiro de aula para jovens 
e adultos), Rodrigo Leitão (O 
que veio para ficar) e Tarcízio 
José Freitas de Carvalho 
(Igreja relacional)

• 05.05 (quarta-feira)

19h45-20h15 – Palestra 
de Leonardo Sahium (A 
Igreja e os desigrejados), 
seguida de mesa redonda 
sob o mesmo tema com Jr 
Vargas (Moderador), Lutero 

Rocha e Donizeti Rodrigues 
Ladeia, simultânea a dois 
seminários com Leninha Maia 
(Adolescentes desigrejados) 
e Natsan Pinheiro Matias 
(Missão aos desigrejados)

• 06.05 (quinta-feira)

19h45-20h15 – Palestra de 
Pedro Dulci (O Cristianismo 
das redes sociais), seguida 
de três seminários com 
Alexandre Henrique 
Almeida (O dilúvio virtual), 
Márcia Barbutti (Família 
& Dep. Infantil – parceria 
e integração) e Michelle 
Razuk (Desafios da pré-
adolescência)

• 07.05 (sexta-feira)

19h45-20h15 – Palestra de 
Antônio Cabrera (Retorno 
e Crescimento), seguida 
de mesa redonda sob o 
mesmo tema com Samuel 
Vieira (Moderador), José 
Romeu, Jaime Marcelino, 
simultânea a dois seminários 
com Ricardo Barbosa 
(Espiritualidade e pandemia) 
e Eleny Vassão (Capelania e 
acompanhamento local)

ROBERTO BRASILEIRO MAURO MEISTER RONALDO LIDÓRIO

ANTÔNIO CABRERAPEDRO DULCILEONARDO SAHIUM
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1864 – Primeira celebração da Ceia em São Paulo, oficiada 
pelo Rev. Alexander Blackford, no início da obra presbiteriana na 
capital paulista.
1867 – Início das aulas do Seminário Primitivo, no Rio de 
Janeiro, fundado pelo Rev. Ashbel Green Simonton. Alunos: 
Modesto Carvalhosa, Antônio Trajano, Miguel Torres e Antônio 
Pedro de Cerqueira Leite.
1873 – Lançamento da pedra fundamental do primeiro templo 
da IP do Rio de Janeiro, na Travessa da Barreira.
1885 – Início do trabalho presbiteriano em São Luís do Mara-
nhão, pelo Rev. Dr. George W. Butler, que se tornou conhecido 
em seu ministério como “O Médico Amado”.
1888 – Sancionada a lei Áurea que, assinada pela princesa 
Isabel, termina com a escravidão no Brasil.
1889 – O Dia do Trabalho foi criado por um Congresso Socia-
lista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à 
greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 em Chicago, 
principal centro industrial da época. Os trabalhadores protesta-
vam contra as desumanas condições de trabalho.
1895 – Rev. William Calvin Porter lança em Natal (RN) o jornal 
O Século, precursor do Norte Evangélico.
1897 – A Missão do Brasil, da Igreja do Norte (PCUSA), divide-
se em Missão Sul do Brasil e Missão Brasil Central. Um marco 
na história da IPB. 
1910 – O cometa Halley passa pela Terra.
1921 – Organizada em Lavras a Federação do Trabalho Fe-
minino do Presbitério Sul de Minas, a primeira do Brasil, sob a 
liderança da missionária Genoveva Marchant.
1940 – O Autódromo de Interlagos é inaugurado na cidade de 
São Paulo em 12 de maio.
1952 – O Esquadrão de Demonstração Aérea Brasileiro, co-
nhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza sua primeira exi-
bição oficial.
1993  –  Em deliberação da Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, foi definido que 15 de março seria celebrado 
o Dia Internacional da Família.
1994 – No Grande Prêmio de Fórmula 1 de San Marino (Ímola, 
Itália), o piloto brasileiro Ayrton Senna morre ao bater contra o 
muro da curva Tamburello.
1994 – Criação do jornal Mocidade, da Federação do Presbi-
tério do Rio de Janeiro, por Paulo Costa Lenz César; dois anos 
mais tarde tornou-se o órgão oficial da Confederação Nacional 
da Mocidade da IPB. 
2000 – O vírus de computador I love you paraliza sistemas 
de informática de todo o mundo. Entre as instituições afetadas, 
encontram–se o Pentágono, a CIA e a Casa Branca nos Estados 
Unidos. 
2009  – Na noite do dia 31 de maio, o voo Air France 447, 
com rota Rio de Janeiro—Paris, caiu sobre o Oceano Atlântico 
matando 228 pessoas. 
2018 – Começa no dia 21 de maio a greve dos caminhoneiros. 
O ato, que durou 10 dias, gerou impacto em todo o Brasil, como 
a falta de combustível e desabastecimento.

Aconteceu em abril 

NO BRASIL E NO muNDO VIDA DEVOcIONAL Em fAmíLIA

Recursos devocionais da
Bíblia de Estudo Herança Reformada

Pensamentos para a devoção pessoal/em família

1. O título de Pastor 
pertence a Cristo como 
Deus-homem, o Senhor e 
Filho de Davi (Is 40.11; Ez 
34.12-16,23,31; Zc 13.7; Jo 
10.1-16,27-30). Ele cumpre 
esse papel com seu cuida-
do todo especial pelo seu 
povo (Lc 15.3-7; 1Pe 2.25). 

Não é pequeno conforto, 
especialmente em tempos 
difíceis e tristes, perceber 
que o Senhor Jesus está nos 
buscando, como nosso líder, 
provedor e protetor sábio e 
gentil. Como as promessas 
desse salmo dão conforto e 
paz aos crentes em Cristo?

2. Sem tirar a atenção 
da amorosa obra de Cristo 
como Pastor de seu povo, 
também é possível ver Jesus 
recebendo, em sua humani-
dade, as bênçãos de conhe-
cer a Deus como seu pastor. 
Cristo seguiu a vontade de 
Deus humildemente, como 
um cordeiro, até a morte (Is 
53.7). Ele recorreu ao Pai 
para protegê-lo e suprir as 
suas necessidades. Mesmo 

na presença de seus inimi-
gos, o Pai lhe concedeu a 
satisfação de fazer a sua 
vontade, pela unção do 
Espírito. Agora o Senhor 
Jesus habita para sempre 
na casa de seu Pai. Como 
a experiência que Cristo 
adquiriu como um cordeiro 
o ajuda a cuidar de nós na 
qualidade de Pastor?

Leia o salmo 23
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

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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xiste uma clara e 
bíblica diferença entre 

culpa e responsabilização 
que muitos cristãos ainda 
não entenderam.

Não há mais culpa para 
aqueles que estão em Cris-
to. Nossos pecados e acusa-
ções foram todos vencidos 
na cruz e a obra de Cristo 
aplicada em nossa vida nos 
livra de toda condenação.

Entretanto, existem 
muitas responsabilidades 
diferenciadas que cabem 
a cada um de nós, que 

são irrevogáveis — e pelas 
quais vamos prestar contas 
para nosso Senhor.

Algumas pessoas respon-
dem meus textos ou me 
procuram no privado para 
me alertar sobre o peri-
go de colocar culpa sobre 
mães e pais a respeito dos 
descaminhos na formação 
de seus filhos.

Além do fato de sem-
pre em meus textos essa 
diferenciação estar implí-
cita — e às vezes, explícita 
— à luz das Escrituras está 
corretíssima a tese: o fator 
determinante na infantili-

zação dos filhos resulta da 
negligência de seus pais.

Essas orientações sempre 
estiveram na lei de Deus 
por todo Antigo e Novo 
Testamento, mas contem-
poraneamente ela assume 
outras colorações.

A negligência dos pais é 
sutil e está em promessas 
do tipo: "vou estar sempre 
ao seu lado", "não exis-
te hierarquia entre nós", 
"faça o que for melhor para 
você", "Deus nos livre de 
uma autoestima baixa", e 
tantas outras.

Temos sido alertados 

sobre os perniciosos efei-
tos da falta de intenciona-
lidade dos pais em enten-
der as características da 
geração dos seus filhos, de 
buscar os meios de prepará
-los verdadeiramente para 
a vida e de não reconhecer 
os limites criacionais de 
Deus para a formação de 
cada um.

Por trás disso existe um 
pressuposto de que criar 
filhos é indutivo. Vocês já 
devem ter ouvido ditados 
do tipo: "galinha não mata 
pinto", ou seja, é instin-
tivo, é natural que você 

tenha tudo aquilo de que 
seu filho precisa. Não é!

O que seu filho precisa 
está revelado nas Escritu-
ras. São imperativos dian-
te de Deus, são promessas 
da aliança, são deveres do 
pacto que se não forem 
entendidos e corretamen-
te aplicados neles, vamos 
colher uma geração inca-
paz de obedecer a Deus e 
lhe ser fiel.

emos tido notícias de 
alguns evangélicos, 

menos preparados na Pala-
vra, retornando ao roma-
nismo. Por que isso é um 
grande erro? Por vários 
motivos. Um deles é a 
questão histórica.

Nos séculos de história da 
Igreja Católica Apostólica 
Romana, encontramos con-
tradições entre concílios e 
papas e desvios do ensino 
fiel das Sagradas Escritu-
ras. Há discordância entre 
Constantinopla e Niceia 
quanto às imagens. Quanto 

ao destino das almas, há 
divergência entre a visão 
do papa João XXII (que 
afirmou que as almas são 
mortais) e a visão de Bento 
XII que o corrigiu. Isso sem 
falar, mais recentemen-
te, das polêmicas do Papa 
Francisco que têm gerado 
ira nas alas conservadoras 
da ICAR.

Se a alegação romanis-
ta é a de que o Espírito 
Santo tem inspirado a Igre-
ja Católica nestes séculos, 
o Espírito inspirou a quem? 
Constantinopla ou Nicéia? 
João XXII ou Bento XII? 
Ratzinger ou Jorge Mario 

Bergoglio? Todas essas 
divergências nos mostram 
que a Igreja Católica Apos-
tólica Romana, ao se des-
viar do porto seguro que 
é a Palavra de Deus, tem 
sido levada no decorrer dos 
séculos por todo o “vento 
de doutrina, pela artimanha 
dos homens, pela astúcia 
com que induzem ao erro” 
(Ef 4.14).

Muitos dogmas humanos 
foram criados e, no final da 
Idade Média, Deus levan-
tou servos fiéis a ele, para 
darem início ao que ficou 
conhecido como a Reforma 
Protestante. Houve, então, 

um retorno aos ensinamen-
tos de Jesus Cristo, uma 
restauração do culto sim-
ples e da vida de piedade. 
Foi um grito de protesto 
contra a venda do perdão 
divino (indulgências), con-
tra o cruel tribunal que tor-
turava e matava pessoas 
discordantes da Igreja (Tri-
bunal da Santa Inquisição) 
e contra a vida de imora-
lidade e promiscuidade de 
muitos padres da época. A 
Reforma Protestante foi um 
retorno à Igreja idealizada a 
aprovada por Deus, confor-
me a vemos em Atos dos 
Apóstolos. 

Por isso, retornar ao 
Romanismo é demonstrar 
total desconhecimento da 
história da Igreja, especial-
mente dos acontecimentos 
que motivaram a Reforma. 
Não estou dizendo com 
isso que as igrejas evan-
gélicas são perfeitas (algu-
mas não deveriam nem ser 
chamadas de igrejas), mas 
estou afirmando que ape-
nas igrejas que seguem a 
Palavra de Deus são igrejas 
legítimas.

EDucAÇãO DOS fILhOS

DEfESA DA fé

Não negligencie a formação de seus filhos

Por que não voltamos ao romanismo

Pedro Dulci

Ageu Magalhães

E

T

O Rev. Pedro Dulci é casado com 
Carol e pai do Benjamim. É pastor 
titular na IP Bereia (Goiânia, GO), 
formado em Filosofia e Teologia, 
com doutorado em Filosofia pela 

Universidade Federal de Goiás.

O Rev. Ageu Cirillo de Magalhães 
Jr é o Diretor do Seminário 

Presbiteriano Rev. José Manoel da 
Conceição
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fORÇAS DE INTEGRAÇãO

Wesley Calland

O

Wesley Calland S. Almeida é 
Secretário de Educação Cristã da 

Confederação Nacional da Mocidade 
(CNM)

bservando os jovens, 
vê-se uma geração 

que se dedica em suas áreas 
de conhecimento, se apro-
funda e se desenvolve. Mas 
isso não se restringe a eles, 
faz parte da sociedade que 
incentiva a especialização 
nas jornadas acadêmicas e 
profissionais, por meio de 
cursos, treinamentos ou ati-
vidades. Tudo isso pode ser 
proveitoso, é uma forma de 
se aprofundar no conheci-
mento da criação de Deus 
de acordo com a vocação 
que ele mesmo conce-
deu. Mas sabe-se também 
que há um conhecimento 
especial, obtido somente 
na Palavra de Deus. E se, 
além do aprofundamento 
nas áreas acadêmicas, for 
constante também o debru-
çar-se sobre a sabedoria 
bíblica buscando extrair 
cada vez mais suas maravi-

lhas? Escavando cada vez 
mais seus tesouros?

O livro de Provérbios, 
escrito para ensinar a sabe-
doria bíblica, indica em sua 
introdução que os jovens 
são destinatários espe-
ciais: “para dar aos jovens 
conhecimento e bom siso” 
(Pv 1.4). Além disso, ao 
longo de todo o livro, 
Salomão se dirige a um 
jovem por meio da expres-
são “filho meu”, enquan-
to discorre sobre os mais 
variados temas do cotidia-
no, aplicando a sabedoria 
dada por Deus em cada 
um deles. Vê-se aí o inte-
resse em que os jovens 
cresçam no conhecimento 
do Senhor, se tornem cada 
vez mais sábios e maduros, 
sendo esse um desejo que 
pode ser aplicado a todo o 
povo de Deus. A Educação 
Cristã, em suas diversas 
aplicações, busca também 
levar esse conhecimento 

aos mais diversos grupos e 
realidades.

No Novo Testamento, 
a carta de Tiago pode ser 
considerada como paralela 
a Provérbios, pois também 
trata do tema da sabedoria 
divina aplicada a situações 
do cotidiano, sendo que 
agora sob a perspectiva da 
igreja após a ressurreição 
de Cristo. Na busca pela 
sabedoria, Tiago traz um 
grande encorajamento: “Se 
[...] algum de vós neces-
sita de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá libe-

ralmente e nada lhes impro-
pera; e ser-lhe-á concedi-
da” (Tg 1.5). A resposta à 
oração que pede por sabe-
doria será sempre afirmati-
va. Que grande esperança 
e incentivo aos educadores 
cristãos e ao povo de Deus!

Dentre a Mocidade Pres-
biteriana, são inúmeros 
os exemplos, nas diversas 
regiões do país, de jovens 
dispostos a mergulhar nas 
profundezas do conheci-
mento do Senhor por meio 
de estudos bíblicos, seja em 
grupo, seja individual. Essa 
busca é acompanhada pela 
sede de ouvir sempre mais 
a Palavra pregada e ensi-
nada. A internet tem faci-
litado o acesso a diversos 
desses conteúdos. Entretan-
to, nas redes sociais, bons 
materiais muitas vezes são 
postos lado a lado com 
conteúdos ruins. Assim, é 
ressaltada mais uma vez a 
necessidade de sabedoria e 

prudência vindas do Senhor 
para discernir aquilo que é 
bom e agradável, proceden-
te das Escrituras.

A geração atual está acos-
tumada a valorizar o estudo 
aprofundado e especializa-
do nas diversas áreas de 
conhecimento. Além disso, 
que a revelação especial de 
Deus, feita em sua Pala-
vra e por meio de Cristo, 
seja cada vez mais conhe-
cida, amada e vivida. Que 
os simples se tornem pru-
dentes, os jovens cresçam 
em conhecimento e bom 
siso e que todos aprendam 
da sabedoria do Senhor, 
estando bem firmados em 
sua Palavra, temendo-o e 
servindo da melhor forma 
aonde quer que ele nos con-
duza. Porque nele vivemos, 
nos movemos e existimos.

O Jovem, a Educação Cristã e a Sabedoria
“[...] para dar aos simples prudência e, aos jovens, conhecimento e bom siso” (Pv 1.4).

“Que os simples 
se tornem pru-
dentes, os jovens 
cresçam em 
conhecimento e 
bom siso e que 
todos aprendam 
da sabedoria do 
Senhor”
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s estatísticas eram 
assustadoras mesmo 

antes da pandemia: “40% 
das mulheres vítimas de 
agressões físicas ou verbais 
dentro de casa se declaram 
evangélicas”.2 Um site que 
trata essa questão no meio 
cristão, acredita que esse 
percentual deve ser bem 
maior.3

Qual é a nossa reação e 
compreensão do problema 
da violência? O que tem 
a Palavra de Deus a dizer 
sobre o assunto? Qual a res-
ponsabilidade dos gover-
nantes e das autoridades? 
Qual deve ser a postura do 
servo de Deus, numa era de 
violência e criminalidade? 
E o que dizer da violência 
doméstica entre evangéli-
cos – o que aconteceu com 
um povo que era e deve ser 
reconhecido por seu cará-
ter pacífico e submisso às 
diretrizes divinas?

I. Um problema antigo
A violência caracteri-

zou o homem desde seus 

primeiros passos, logo após 
a Queda (Gn 4.1-24; 6.11; 
19.15; 49.5-6; Sl 73.6). Os 
exemplos são numerosos.

 Mas Deus julgará a vio-
lência e ampara os seus, 
quando vítimas nas mãos 
do seu semelhante (Sl 11.5; 
72.13-14).

II. O papel do Estado
O Estado é o instrumento 

designado por Deus para 
restringir o mal e para 
regular o relacionamento 
entre os homens. Oramos a 
Deus pelas autoridades que 
o constituem para termos 
uma vida “tranquila e sos-
segada, em toda a piedade 
e honestidade” (1Tm 2.2). 
Ele é a ferramenta que o 
povo recebeu de Deus para 
se manter em paz social.

Devemos constantemen-
te relembrar isso aos nos-
sos governantes.

III. O crente em uma 
era de violência

 Como crentes, devemos 
relembrar os seguintes 
pontos:

A. Se o irmão ou irmã 

está sendo vítima de vio-
lência, no temor do Senhor 
e em oração, procure a 
ajuda e aconselhamen-
to em sua igreja, com o 
seu pastor, com um dos 
oficiais, com um irmão 
ou irmã amiga, e mesmo 
com autoridades e sérias 
entidades seculares de 
apoio às vítimas. Saiba 
que Deus não nos desam-
para (Sl 72.13-14).  Se 
você já foi vítima de vio-
lência, peça a Deus que 
o console e conforte, mas 
vá além disso. Ninguém 
entende mais o que outra 
pessoa está sofrendo, do 
que alguém que foi vítima 
de violência (1Co 1.4,6). 
Ore para que Deus o use 
bem como a sua expe-
riência para o bem do seu 
reino.

B. Não confie em suas 
próprias forças (Sl 44.6). 
A confiança do salmista 
estava no Senhor. Que ele 

seja também a nossa con-
fiança e fonte de poder.

C. Procure refúgio em 
Deus. Houve ocasiões de 
medo na vida de Davi (Sl 
22.14), mas a confiança 
no livramento do Senhor 
era constante (v.20). Ele 

ampara os seus (2Sm 
22.3). Oremos por cora-
gem advinda de Deus e 
para que ele remova nosso 
medo e apreensão.

D. Nunca seja violento. 
O crente deve ser conhe-
cido por sua mansidão e 
índole pacífica (Mt 5.1-12; 
Jó 16.17).  Isso quer dizer 
também:

1. Nunca exerça vio-
lência física no lar. A dis-
ciplina, da parte dos pais, 
deve existir, mas devemos 
discernir entre a firme 
disciplina (Pv 10.13,24; 
22.15; 23.13,14; 29.15) e a 
violência que é fruto da ira 
(Pv 9.18).

2. Nunca exerça violên-
cia psicológica no lar (Ef 
6.4).

VIDA Em PAz

 Tudo é belo em derredor

 Solano Portela

A

 Sem violência no lar

Os casos a seguir são reais e ocorreram 
todos com evangélicos, aqui no Brasil:

• Um pastor evangélico, em setembro de 2020, 
fazendo uma transmissão de casa (Live) sem 
perceber que a câmera estava ligada, xingou 
a esposa de “imbecil”; o pastor se levanta e 
ouve-se um barulho, por trás da câmera, como 
de um tapa; voltando-se ao vídeo, como se 
nada tivesse acontecido, ele diz: “aceitem a 
paz do Senhor”! 

• Um pastor presbiteriano fugiu e foi capturado 
pela polícia, depois de ficar evidente que ele 
estava abusando de uma criança, um sobri-
nho que morava com a família, durante anos, 
aguentando em silêncio essa condição.

Além das vidas ceifadas pelo vírus, vemos aflorar na 
pandemia inúmeros casos de violência doméstica. 
De acordo com a ministra Damares Alves, em 
2020 o Brasil teve 290 denúncias de violência por 
dia.1 A pecaminosidade, o egoísmo, e a violência 
se intensificam em pessoas enclausuradas, com 
liberdades restritas, desempregadas por meses a fio, 
gerando atos abomináveis contra os mais frágeis do 
contexto familiar – mulheres e crianças.
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omo princípio orien-
tador que deve per-

mear todas as nossas ações, 
temos o amor. “O amor é o 
único candidato para exer-
cer a função de absoluto 
moral que não é contrapro-
ducente, ou seja, que não se 
anula a si mesmo em sua 
ação”, enfatiza Norman L. 
Geisler (1932-2019) em La 
Etica Cristiana Del Amor.

O homem é livre para ser-
vir a Deus e ao seu próximo, 
realizando-se na execução 
desse propósito. Nesse sen-
tido, podem-se compreen-
der as palavras de Agostinho 
(354-430): “Conserva [...] 
a caridade e fica tranqui-
lo [...]. Ama, e assim não 
poderás fazer senão o bem”. 
A ética do amor reclama o 
nosso compromisso intelec-
tual e vivencial. 

Sabemos quão difícil é 
amar o nosso próximo e, 
ao mesmo tempo, ainda que 
o nosso próximo não nos 
acompanhe nesse raciocí-
nio, é tão fácil amar a nós 
mesmos. 

O teólogo holandês 
Herman Bavinck (1854-
1921), coloca a questão 
nestes termos: “O amor ao 
próximo frequentemente 
encontra pouco suporte no 
próximo. As pessoas geral-

mente não são tão amáveis 
a ponto de nós podermos, 
naturalmente, sem esforço 
e luta, apreciá-las e amá-las 
como amamos a nós mes-
mos”. 

O amor exigido por Cristo 
encontra o seu modelo no 
amor do Pai por ele e por 
meio dele, por todo o seu 
povo. A santidade absoluta 
de Deus se revela na cruz, 
onde o seu amor e a sua 
justiça se evidenciam de 
forma eloquente e perfei-
ta. A cruz enfatiza o Deus 
santo e majestoso, zeloso 
por sua glória. A cruz não 
fez Deus nos amar, antes, o 
seu amor por nós a produziu 
e se revelou ali.

 Desse modo, não nos ilu-
damos. O amor pressupõe 
absolutos que envolvem 
misericórdia, bondade e 
justiça. Amar é comprome-
ter-se com absolutos. Em 
nome de um sentimento 
genérico chamado de amor, 
não posso, simplesmente, 
me tornar cativo de toda 
sorte de paixões, interesses 
e flertes culturais.

 A ética cristã é um desa-
fio constante à sua aplica-
ção às novas situações que 
o homem se encontra. É 
uma tentativa humana de 
entender e aplicar os prin-
cípios divinos à cotidiani-
dade humana. Não existe 
ética sem absolutos. Não 
existe ética sem antíteses. A 
ética cristã exigirá sempre 
de nós discernimento, amor, 
humildade e submissão a 
Deus.

Francis A. Schaeffer 

(1912-1984) é contundente: 
“Nunca se pode ter moral 
verdadeira sem absolutos. 
Nós podemos chamá-la de 
moral, mas sempre termina 
com ‘eu gosto’, ou contrato 
social, nenhum dos quais é 
a moral. [...] E não tendo 
nenhum absoluto, o homem 
moderno não tem cate-
gorias. Não se podem ter 
respostas verdadeiras sem 
categorias, e esses homens 
não podem ter outras cate-
gorias, além das pragmáti-
cas e tecnológicas.

“Ética cristã é a ciência da 
conduta humana determina-
da pela conduta divina”, sin-
tetiza Emil Brunner (1889-
1966). Ética cristã, portanto, 
é um desafio à conformação 
de nossa prática àquilo que 
cremos. “A ética cristã é 
baseada no amor, e amor 
implica relacionamentos. 
Embora seja mais fácil amar 
se nunca tivermos que lidar 
de fato com uma pessoa, o 
amor bíblico é aquele tipo 
complicado que significa se 
envolver com pessoas reais” 
(Gene Edward Veith, Jr.).

“A dimensão ética come-
ça quando entra em cena o 
outro” afirma o escritor ita-
liano Umberto Eco. A ética 

cristã parte de princípios 
eternos que tem a ver com 
a nossa relação com Deus, 
conosco e com o nosso pró-
ximo. Jesus Cristo é o nosso 
modelo. Ele é o cânon da 
cultura e de toda ética. A 
única cultura que permane-
cerá é aquela fundamentada 
nele tendo a sua ética como 
norma de pensar e agir.

A observação de Veith é 
pertinente: “A centralidade 
da Bíblia para os cristãos 
significa que eles nunca 
devem menosprezar a cul-
tura. Por meio de preceitos, 
de exemplos, da sua história 
e por sua própria natureza, 
a Bíblia nos abre o mundo 
inteiro da verdade. Porém, 
a busca desta verdade num 
mundo pecador e descrente 
não deixa de ter seus pro-
blemas. As possibilidades 
e os perigos desse empre-
endimento talvez possam 
ser mais bem ilustrados se 
estudarmos em detalhes 
um exemplo histórico espe-
cífico da Bíblia: a educa-
ção de Daniel” (De todo o 
teu entendimento, Cultura 
Cristã). 

Somos chamados a atuar 
no mundo com amor e fir-
meza, tendo como padrão 
de toda construção e des-
construção os princípios 
oriundos da Palavra. Ela 
permanece para sempre. 
Que Deus nos ilumine. 
Amém!

TEOLOGIA E VIDA

Cultura, amor e compromisso

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.

"A ética do 
amor reclama o 
nosso compro-
misso intelectu-
al e vivencial."

Francisco Solano Portela Neto, 
casado com Betty Portela, é presbítero 
da IP de Santo Amaro, São Paulo, e 
professor do Andrew Jumper e do JMC

1 Notícia da revista VEJA, 07.03.2021, 
acessível em: https://veja.abril.com.br/
noticias-sobre/violencia-domestica/. 
2 Estudo feito na Casa Sofia, referido em 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/
redacao/2019/10/03/evangelicas-criam-
projeto-para-combater-na-igreja-violencia-
contra-a-mulher.htm, acessado em 
11.03.2021.
3 https://www.naosecale.ms.gov.br/violencia-
domestica-no-meio-cristao/, acessado em 
11.03.2021.

E. Apoiar a lei e a 
ordem. Devemos encora-
jar o exercício da justi-
ça divina (Jr 22.3). Nunca 
devemos deixar de orar por 
nossos governantes, para 
que eles sejam ministros 
eficazes de Deus (1Tm 
2.1-2a).

F. Olhar para o alvo. 
Devemos almejar o ideal 
expresso por Isaías (59.18) 
“Nunca mais se ouvirá de 
violência na tua terra, de 
desolação ou ruína nos 
seus termos; mas aos teus 
muros chamarás Salvação 
e às tuas portas Louvor”. 
Deus nos resgatou do peca-
do para termos esse tipo 
de paz, que é um prenún-
cio da paz eterna, em sua 
presença.

Conclusão
A violência, consequên-

cia do afastamento de 
Deus e de seus princípios, 
tem o seu remédio final 
na conversão do pecador. 
“[...] clamarão fortemente 
a Deus; e se converterão, 
cada um, do seu mau cami-
nho, e da violência que há 
nas suas mãos” (Jn 3.8).

Até lá, enfrentaremos 
nossa luta conforme suge-
rido aqui, segundo a Pala-
vra, sempre em oração.

Hermisten Costa

C



Maio de 202110
Brasil
Presbiteriano

ascido a 27 de abril de 1921 
e morto a 27 de julho de 

2011, John Robert Walmsley Stott 
foi um teólogo anglicano inglês 
que se tornou conhecido como 
líder do movimento evangélico 
mundial. Ele foi um dos mais 
influentes participantes do Pacto 
de Lausanne em 1974, mas veio 
a ser reconhecido como uma das 
100 pessoas mais influentes do 
mundo.

 Após sua ordenação na Igre-
ja da Inglaterra em 1945, Stott 
tornou-se auxiliar na All Souls 
Church e, em 1950, pastor da 
igreja danificada pela guerra. Ele 
permaneceria na equipe pelo resto 
de seus dias.

Stott acabaria por se tornar 
conhecido como expositor e pro-
fessor da Bíblia, mas desde suas 
primeiras décadas de ministério 
mostrou ser um respeitado evan-
gelista. Na All Souls, ele levou 
muitos a Cristo, enquanto organi-
zava e ensinava a congregação a 
trazer amigos e vizinhos a Jesus. 
All Souls era uma igreja no cen-
tro da cidade, com uma mistura 

impressionante de ricos e pobres. 
Stott não negligenciava nenhum 
dos lados. Ele acreditava firme-
mente que a igreja local deveria 
ser um centro de evangelização.

J.I. Packer lembra que Stott "em 
sua juventude [...] era um estudan-
te evangelizador brilhante e esfor-
çado". Ele foi o orador escolhido 
para muitas campanhas evange-
lísticas de uma semana da Inter-
Varsity Christian Fellowship nas 
universidades britânicas, particu-
larmente em Cambridge e Oxford. 
Mais tarde, atingiu os Estados 
Unidos e toda a Comunidade Bri-
tânica de Nações. Dessas palestras 
evangelísticas surgiu um de seus 
livros mais vendidos, Cristianis-
mo Puro e Simples (1958), que 
foi traduzido para 25 idiomas e 
vendeu bem mais de um milhão 
de cópias.

Stott acreditava na mente como 
um presente de Deus. Em um 
mundo evangélico tentado a con-
fiar em textos de prova e emocio-
nalismo, Stott se aprofundou nas 
Escrituras para mostrar o poder 
que ela possui. Muitas pessoas, 

ao ouvi-lo pela primeira vez, dis-
seram que nunca tinham ouvido a 
Bíblia exposta com tanta clareza 
e profundidade. Sua paixão era 
aprender o que Deus dizia e deixar 
que isso moldasse a vida. A prega-
ção e a escrita de Stott renovaram 
a fé na inspiração das Escrituras, 
não apenas porque ele a defendeu, 
mas porque a exibiu.

Como ele disse a um entrevis-
tador certa vez: "No início dos 
anos 1960, comecei a viajar pelos 
países em desenvolvimento e vi a 
pobreza na América Latina, Áfri-
ca e Ásia como nunca tinha visto 
antes. Ficou claro para mim que 
era impossível ter essa visão anti-
ga”. A "velha visão" a que se refe-
ria era que a pregação era a tarefa 
preeminente do cristão e que os 
atos de misericórdia eram secun-
dários. Enquanto investigava as 
Escrituras, ele passou a acreditar 
que na Grande Comissão Jesus 
ordenou aos discípulos que rea-
lizassem toda a sua missão, que 

incluía preocupação prática com a 
vida e a saúde.

Seu maior impacto na área social 
começou em 1974. A Associação 
Evangelística Billy Graham con-
vocou um Congresso Internacional 
sobre Evangelização Mundial em 
Lausanne, Suíça. Estiveram pre-
sentes 2500 membros (além de 
1300 outros participantes). Cerca 
de metade dos delegados e pales-
trantes veio de países em desenvol-
vimento. Muitos compreenderam 
pela primeira vez as dimensões 
globais da igreja evangélica. Lau-
sanne foi um momento decisivo 
no evangelicalismo global. Billy 
Graham foi o organizador indis-
pensável, mas John Stott foi o 
unificador indispensável.

David Wells, autor da Cultura 
Cristã, que foi convertido durante 
a pregação de John Stott em 1959 
na África do Sul, dividiu uma casa 
com ele por cinco anos no início 
dos anos 1960. "Sua liderança foi 
eficaz", diz Wells, "por causa de 
sua integridade pessoal e vida cris-
tã. As pessoas que o conheceram 
sempre se referiam a isso. Stott era 
conhecido em todo o mundo, mas 
quem o encontrava via que ele era 
muito devoto, um humilde homem 
cristão. Sua vida privada não era 
diferente de sua vida pública. Era a 
mesma pessoa. Essa é outra manei-
ra de dizer que ele tinha integrida-
de. Não havia pose".

Gostaríamos de dizer que essa 
é a natureza dos cristãos simples 
e comuns. Nem todos vivem de 
acordo com isso. John Stott viveu.

Adaptado de Christianity Today

hOmENAGEm

Centenário do nascimento de John Stott
Um cristão puro e simples

“Um evangélico é um cristão simples e comum”, 
dizia John Stott. De sua conversão na escola 
secundária em 1938 até sua morte em 2011 aos 
90 anos, Stott exemplificou como o cristianismo 
puro e simples pode ser extraordinário. Ele não era 
conhecido como um pensador original, nem quis 
sê-lo. Buscava compreender a Bíblia, e seu dom 
inesquecível era penetrar e explicar as Escrituras. 
Sua herança é extraordinária.

N
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cELEBRAÇãO

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
completa 69 anos de história

o dia 16 de abril, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

comemorou seu sexagésimo nono ani-
versário, mas sua história começou bem 
antes. Em 1896, o Mackenzie inaugurou 
a Escola de Engenharia, a mais antiga do 
país, de natureza privada, comunitária e 
confessional, com diplomas emitidos pela 
Universidade de Nova York. Depois de 
seis décadas implementando novos cursos 
e unidades no ensino superior, em 1952, 
o presidente Getúlio Vargas assinou o 
decreto elevando a instituição à condição 
de Universidade.

Atualmente, a Universidade está pre-
sente em diversas áreas do conhecimento 
e oferece cursos na graduação, pós-gra-
duação, mestrado e doutorado. Com base 
no tripé: ensino, pesquisa e extensão, a 
UPM incentiva o protagonismo estudantil, 
empreendedorismo, internacionalização, 
programas de extensão, prática esportiva, 
responsabilidade social e outros.

Ao longo desses 69 anos, a instituição 
mantém seu prestígio nacional e interna-
cional. De acordo com o reitor da UPM, 
professor Marco Tullio de Castro Vas-
concelos, existem muitas razões às quais 
podemos atribuir essa reputação, como: 
os altos índices de empregabilidade dos 
egressos; estágios oferecidos pela pró-
pria Universidade, 
que ajudam os estu-
dantes a vivenciar o 
ambiente empresa-
rial; o desenvolvi-
mento de pesquisas 
básicas e aplicadas; 
parcerias com uni-
versidades estrangei-
ras e uma equipe de 
profissionais reno-
mados, reconheci-
dos em suas áreas do 
saber. 

Durante seus 69 anos de vida, a UPM 
acompanhou o progresso do estado de 
São Paulo e o crescimento da capital, 
como pontua o presidente do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (IPM), José 
Inácio Ramos. “Nossa Universidade tem 
fornecido, ao longo de sua existência, 
tanto à cidade, quanto ao estado e ao país, 
profissionais dos mais competentes em 
várias áreas do conhecimento, que honram 
o nome do Mackenzie com denodo e ele-
vado comprometimento” completa.

O chanceler do Mackenzie, reverendo 
Robinson Grangeiro Monteiro, parabe-
nizou a UPM por quase sete décadas de 
atuação no meio educacional, com reper-
cussões mundiais, por meio dos educado-
res e alunos, que oferecem seus serviços 
a órgãos públicos, empresas privadas e 
instituições em todo o mundo.

“Nós queremos agradecer porque, 150 
anos depois daquele humilde começo do 
casal Chamberlain fundando a Escola 
Americana aqui em São Paulo, podemos 
ver como o Mackenzie cresceu. Hoje, 
são escolas, faculdades, hospitais e prin-
cipalmente a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, a joia da coroa do IPM, seu 
mantenedor”, diz o chanceler.

Texto adaptado do site oficial da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie

N

mEDITAÇõES

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

2014.

1 Escreva num papel somente o 
número 2323, e pergunte à criançada 
qual versículo da Bíblia é .

os anos 60, servindo 
numa pequena con-

gregação, uns irmãos qui-
seram convidar um pastor 
que tinha sido pai-de-santo. 
Organizamos uma semana 
de evangelização em que 
ele seria o preletor. Na pri-
meira noite da conferên-
cia, ele anunciou que no 
dia seguinte teríamos um 
culto de limpeza e todos 
que guardavam algo espírita 
em casa deveriam trazê-lo, 
como sabonetes, orações, 
fetiches, etc (Dt 18.11). Na 
noite seguinte, depois do 
apelo, muitos responderam 
e na mesa se formou uma 
pilha. Fiquei de boca aber-
ta, pois eu era o pastor ali, 
mas não sabia nada disto. 
Depois, falando com um 
dos irmãos, ele me disse: 
“O senhor não sabia que 
60% do nosso Brasil é espí-
rita?” Bom, sabia talvez no 
papel, mas não na prática. 
A limpeza foi uma bênção 
para aquela congregação 
que começou a crescer com 
muita alegria.

O povo de Israel sempre 
foi (e é) o alvo da velha ser-
pente que quer desfazer as 

promessas divinas. Alugou 
até um velho feiticeiro para 
amaldiçoá-lo. Não alcançou 
seu alvo, pois Deus trocou 
a maldição por uma bênção 
quádrupla (Dt 23.5). Balaão 
até teve que se desculpar 
dizendo que somente podia 
falar o que Deus lhe coloca-
ria na boca. E uma das bên-
çãos foi: “Contra Jacó não 
vale encantamento” (Nm 
23.23). A referência é fácil 
de lembrar e importante 
onde há muito espiritismo.1 

Já me aconteceu que deve-
ria interromper por alguns 
momentos a minha mensa-
gem para citar essa promes-
sa, de certo porque alguém 
precisava desse consolo. 
Sem dúvida, há maldições 
que funcionam. Mas para 
quem está no esconderijo do 
Altíssimo (Sl 91) e debai-
xo do sangue do Cordeiro, 
pela graça de Deus pode 
dizer “adeus” a uma peque-
na maldição que voa como 
pardal, mas também a uma 
que parece urubu (Pv 26.2)!

Fizeram um despacho 
na esquina da nossa rua, 
mas estávamos seguros sob 
o sangue do Cordeiro na 
porta. Pela graça de Deus, 
despacho contra crente não 
pega.

Despacho
“... contra Jacó não vale encantamento”

(Nm 23.23).

Frans Leonard Schalkwijk

N
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VIDA PASTORAL

pós mais de um ano 
de lutas e perseve-

rança, a humanidade se 
encontra ansiosa e espe-
rançosa por dias melhores. 
Em todo esse tempo, o 
“mundo mudou” e algu-
mas coisas nunca mais 
voltarão ao “antigo nor-
mal”. O exercício do 
ministério pastoral, por 
exemplo, sofreu alterações 
e adaptações e alguns pas-
tores se encontram can-
sados e emocionalmente 
desgastados pelas deman-
das sofridas.

Com a existência de 
várias vacinas e com o 
avanço da vacinação em 
massa (ainda que lento), 
é possível vislumbrar um 
futuro melhor. Nesse sen-
tido, algumas observações 
da liderança de The Oklah-
oma Baptist Convention, 
realizada no último mês 
de março, apontam alguns 
tópicos que necessitam ser 
trabalhados por pastores 
depois de um ano de pan-
demia. Por acreditar que 
a realidade norte-america-
na pode ser espelhada no 
contexto brasileiro, passo 
a compartilhar cada tópico 
com breves explicações.

Pastores necessitam 
lamentar

Como muitas pessoas, 
pastores também perde-
ram familiares e alguns 
amigos mais chegados que 
irmãos. Foram surpreen-
didos com a morte de 
ovelhas que não apresen-
tavam quaisquer comor-
bidades. Mas, ao mesmo 
tempo, precisavam se 
mostrar fortes a fim de 
fortalecerem outros, moti-
var pessoas à perseveran-
ça e compartilhar as boas 
novas do evangelho. 

Antes que a pande-
mia termine, os pastores 
necessitam cuidar do seu 
coração e ter um pró-
prio tempo de lamento e 
choro diante do Senhor. 
É necessário que tratem a 
dor internalizada de várias 
perdas, com algum amigo 
ou outra pessoa em quem 
confiem.

Pastores necessitam 
celebrar

Diferente do que é 
geralmente apresenta-
do na mídia, a pandemia 
não foi marcada apenas 
por perdas, mas também 
por algumas vitórias e 
demonstrações da graça e 
bondade do Senhor. 

É possível comemorar o 
fato de muitas vidas terem 
sido preservadas, rela-
cionamentos restaurados 
e corações quebrantados 
diante de Deus. É motivo 
de celebração o envolvi-

mento e comprometimen-
to de alguns membros 
durante o período. 

Também há o fato de 
a arrecadação, em muitas 
igrejas, ter permanecido 
sólida. Além de ser uma 
obra da graça de Deus, 
creio que foi um reflexo 
da teologia e amadureci-
mento bíblico de vários 
cristãos que não precisa-
ram ser “forçados” nem 
“constrangidos” a contri-
buir, mas o fizeram com 
alegria, compreendendo 
a “graça de participarem 
da assistência aos santos” 
(2Co 8.4). Por último, 
há o fato de muitas igre-
jas terem experimentado 
crescimento exponencial 
durante a pandemia. 

Pastores necessitam se 
arrepender

Infelizmente, durante a 
pandemia, muitos pastores 
perderam o foco ministe-
rial e se envolveram mais 
com os debates políticos e 
midiáticos do que com o 
cuidado espiritual do povo 
de Deus. Em alguns casos, 
as posições tomadas eram 
mais pragmáticas do que 
bíblicas ou pastorais, mas 
o fato é que o “debate” 
(se é que se pode cha-
má-lo assim) refletiu a 
facilidade de alguns em 
sacrificar a eclesiologia 
bíblica no altar da con-
veniência, comodismo e 
popularidade.

Com as igrejas fechadas, 

as transmissões online e os 
estudos bíblicos ocorren-
do remotamente, muitos 
pastores se viram livres 
para investirem o tempo 
em hobbies pessoais, pro-
gramas familiares e outras 
atividades afins. Por con-
fundirem prudência com 
ociosidade, alguns pasto-
res literalmente abandona-
ram o rebanho e se limita-
ram a fazer estritamente o 
necessário para justificar 
sua permanência na igreja 
local. 

O fato é que muitos 
irmãos no ministério 
necessitam exercitar arre-
pendimento pelos pecados 
praticados nesse período.

Pastores necessitam 
descansar

Esses últimos meses 
têm sido extremamente 
cansativos e desgastan-
tes para aqueles que cui-
dam de outras pessoas. 
Vislumbrando o fim da 
pandemia, é comum que 
esses mesmos pastores 
recobrem suas energias 
e programem várias ati-
vidades que foram sus-
pensas. Todavia, antes de 
agir, é necessário que eles 
descansem.

No geral, cometemos 
muitos erros quando esta-
mos cansados. Por isso, 
é prudente dedicarmos 
tempo para descansar a 
fim de respondermos 
melhor às novidades do 
segundo semestre. 

 Pastores necessitam 
diminuir suas 

expectativas quanto ao 
fim da pandemia

O desejo de todos é que 
a igreja retome suas ativi-
dades o mais rápido possí-
vel. Todavia, essas expec-
tativas devem ser reduzi-
das, pois é possível que 
nem tudo ocorra conforme 
nossos sonhos.

É possível aprender 
com plantadores de igre-
jas acerca das expectati-
vas a serem cultivadas. 
No geral, um plantador se 
regozija com constância 
na vida de poucos, muito 
mais do que com o gran-
de número ocasional nas 
programações especiais. 
Assim, ao final da pande-
mia, o pastor será sábio se 
o fizer com a mentalida-
de de um plantador, dimi-
nuindo suas expectativas 
e agradecendo ao Senhor 
pelos acréscimos que ele 
mesmo fará ao rebanho.

 
Os cinco tópicos acima 

são apenas algumas obser-
vações de The Oklahoma 
Baptist Convention, acres-
cidas de alguns detalhes 
que colhi no trabalho de 
aconselhamento a pasto-
res nacionais. Certamente, 
você pode refletir e identi-
ficar outros em sua própria 
vida ou região.

O Rev. Valdeci da Silva Santos é 
Secretário Nacional de Apoio Pastoral 
da IPB e pastor da IP de Campo Belo, 

SP

O que os pastores precisam fazer na pandemia

Valdeci Santos

A
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Adiamento do Congresso 
Nacional da APECOM/IPB

Em virtude da pandemia do Covid-19 
e por recomendação da Mesa do SC/IPB, 
o Conselho de Administração da Agência 
Presbiteriana de Evangelização e Comu-
nicação (APECOM) resolveu transferir a 
realização do Congresso Nacional da APE-
COM/IPB, que estava agendado para os 
dias 18 a 20 de junho de 2021, para os dias 
10 a 12 de 2022. 

Para aqueles que já estavam inscritos no 
evento, não haverá acréscimo no valor e a 
vaga está garantida. A organização conta 
com a compreensão de todos para manter os 
compromissos junto à rede hoteleira e com 
os prestadores de serviços contratados para 
o congresso. 

Para esclarecimentos de dúvidas basta 
acessar http://congresso.ipb.org.br/.

Convocação XIX Congresso Nacional da Mocidade Presbiteriana

2a Conferência Reformada Jovem

Por ordem de Matheus de Souza, 
presidente da Confederação Nacio-
nal de Mocidade (CNM), os Dele-
gados das Federações de Mocidade 
da IPB estão convocados a parti-
cipar do XIX Congresso Nacional 
da Mocidade Presbiteriana em Ara-
cruz, ES, nos dias 21 a 24 de abril 
de 2022. 

O evento, que contará também 
com a presença da Comissão Exe-
cutiva da CNM, terá sessões regu-

lares para exame de documentos 
enviados à secretaria executiva da 
Mocidade até o dia 20 de fevereiro 
de 2022, exclusivamente para o 
e-mail executiva@ump.org.br. 

ATENÇÃO! Cada Federação 
deverá inscrever seis delegados e 
cada Confederação Sinodal deve 
apresentar um delegado com cre-
dencial para a ocasião. As inscrições 
serão realizadas pelo site www.ump.
org.br e, assim que abertas, ampla 

divulgação será dada nos canais 
oficiais da Mocidade Presbiteriana.

Entre os dias 12 e 18.04, ocor-
reu a 2ª Conferência Reformada 
Jovem pela Sinodal de UMPs do 
sínodo Rio de Janeiro.  O even-
to teve o objetivo de debater o 
tema geral O que é Igreja?. Cada 
um dos palestrantes trouxe uma 
temática específica para aprofun-
dar a questão proposta pelo tema 
geral. O Diácono Marcos Viní-

cius abordou o subtema Socieda-
des Internas. Já os Revs. Cláudio 
Marra, Romer Cardoso, trataram 
de aspectos voltados a EBD e a 
Vocação respectivamente. O Pres-
bítero Francisco Gois discorreu 
sobre Oficiais da Igreja. A Junta de 
Missões também participou com o 
tema Missões. Fechando o evento e 
aproveitando os diferentes aspectos 
abordados, o Presb. Alexandre e o 
Sem. William encerram o evento 

falando sobre o tema geral. Os 
vídeos do evento se encontram 
na plataforma de vídeos online 
YouTube e podem ser acessados 
pelo canal Sinodal Rio de Janei-
ro: https://youtube.com/channel/
UCqFYll9i4jILUltXMC-aGyQ

Carlos Francisco Gois

Carlos Francisco Pinheiro Gois é presbítero 
em disponibilidade, membro da IP Betel e 

cursa o Seminário Presbiteriano Ashbel Green 
Simonton, RJ

fALEcImENTOS

René Padilla (1932-2021)

eólogo, pastor, editor e 
membro da equipe da 

International Fellowship of 
Evangelical Students, René 
Padilla faleceu no dia 27 de 
abril, aos 88 anos. 

 Padilla era conhecido como 
o pai da missão integral, uma 
estrutura teológica que foi 
adotada por mais de 500 mis-
sões cristãs e organizações de 
ajuda humanitária, incluindo 
Compassion International e 
World Vision. A missão inte-
gral levou os evangélicos ao 
redor do mundo a ampliar sua 

missão cristã, por acreditarem 
que a ação social e a evan-
gelização eram componentes 
essenciais e indivisíveis. 

A influência de Padilla veio 
à tona no Congresso de Lau-
sanne de 1974. Padilla exor-
tou os evangélicos norte-a-
mericanos a se arrependerem 
por exportar o American way 
of life [modo norte-americano 
de vida] para campos mis-
sionários em todo o mundo, 
desprovidos de responsabili-
dade social e do cuidado com 
os pobres. Padilla defendia a 

missão integral, ação social e 
evangelização, que ele com-
parou às duas asas do avião.

A história de vida do mis-
sionário foi surpreenden-

T
René Padilla: Pai da Missão Integral te em seu alcance global – 

desde uma infância pobre na 
Colômbia e no Equador até 
o fortalecimento dos evangé-
licos em todo o mundo. Tra-
duziu as pregações de Billy 
Graham pela América Latina 
na década de 1960; compar-
tilhou amizade e viagens de 
palestras com John Stott na 
década de 1970; eliminou 
uma divisão crescente entre 
uma geração mais jovem de 
evangélicos latinos e líderes 
nos Estados Unidos e na Grã
-Bretanha nos tumultuosos 
anos 1960 e 1970; e lide-
rou organizações evangélicas 
globais. 

Muito do legado de Padilla 
permanece na América Lati-
na entre pastores, teólogos e 
líderes. Ele também foi mem-
bro-fundador da Fraternidade 
Teológica Latino-Americana 
e diretor de Ediciones Kairos, 
além de ex-presidente inter-
nacional da Tearfund. 

Do seu casamento com 
Catharine Feser Padilla, fale-
cida em 2009, com quem teve 
cinco filhos – Daniel, Mar-
garita, Elisa, Sara e Ruth –, 
Padilla deixa os filhos, vários 
netos e também a sua segunda 
esposa, Beatriz Vásquez.

Texto adaptado do site Christia-
nity Today
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zor Ferreira foi um 
homem cheio de 

força e vigor, com mui-
tos sonhos e projetos, 
como a “Campanha das 
Missioricas”. Ele montou 
uma equipe que visitava 
igrejas e trocava mexeri-
cas por uma oferta espe-
cial para os projetos mis-
sionários. Aos 88 anos, 
ainda trabalhava como 
autônomo no ramo de 
pneus durante a semana e, 
nos finais de semana, visi-
tava igrejas de norte a sul 
do país como divulgador 
da APMT.

Foi celebrado um Culto 
de Gratidão a Deus por sua 
vida, sua trajetória como 
Presbítero da IP da Penha, 
em São Paulo e seu lega-
do na obra missionária da 
IPB. Transmitido ao vivo 
pelos canais do YouTube 
da igreja e da APMT, o 
culto foi acompanhado por 

milhares de pessoas que 
foram impactadas por sua 
vida.

O Rev. Sérgio Paulo 
Nascimento, atual 
Presidente da APMT, este-
ve presente e destacou a 
amizade e a intimidade que 
teve com o Presb. Azor, 
considerando-o como um 
pai, um conselheiro e, sem 
dúvida, o pai de muitos 
missionários e de mui-
tos filhos na fé. Para o 
Executivo da APMT, Rev. 
Marcos Agripino, quem 
quiser encontrar o legado 
do Presb. Azor só precisa 
visitar campos pioneiros 
da APMT, pois ali está 
o fruto do árduo trabalho 
desse servo de Deus.

O Rev. Amauri Oliveira, 
pastor da IP Penha e atual 
Vice-presidente da APMT, 
ressaltou a influência do 
Presb. Azor na construção 
da identidade missionária 
da igreja. O pastor lem-
brou que um dia, logo que 

veio para a Igreja, ouviu 
de seu presbítero: “Quer 
que a igreja cresça? Invista 
na evangelização e na obra 
missionária”. Essa fala 
tem norteado seu minis-
tério pastoral desde então. 
O Rev. Cornélio Castro 
cantou duas músicas que 
compôs em homenagem 
ao Presb. Azor. A família 
também manifestou que 
sempre se lembrarão dele 
e o admirarão como mari-
do, pai, irmão, avô e bisa-
vô exemplar, sempre sor-
rindo e louvando a Deus 
com uma fé inabalável.

Memórias de um 
Semeador é o título do 
livro em que ele relata 
várias experiências mar-
cantes em sua trajetória. 
Suas obras continuam 
vivas no nosso meio e, 
a nós, cabe manter acesa 
essa tocha da obra missio-
nária.

hOmENAGEm

Azor Ferreira, o Pai das Missões Contemporâneas da IPB

Emma Castro é jornalista responsá-
vel pela divulgação da APMT

Emma Castro

A

“A memória que levarei dele é de um homem 
que amou intensamente a Deus, amou a Pa-
lavra de Deus, a Igreja de Deus e a Missão de 
Deus, assim como amou intensamente a sua 
família, amou seus irmãos de fé, a sua igreja 
local, a sua denominação, os seus amigos, os 
perdidos, os de perto e os de longe.”
Cácio Silva, missionário da APMT

“Azor, um amigo querido, homem de Deus. 
Rossana e eu o conhecemos por volta de 1988 
quando ainda solteiros. Planejávamos casar e 
seguir como missionários para a África, e o 
procuramos, como presidente da antiga JME. 
Como um pai, ele nos recebeu e carinhosa-
mente nos aconselhou, encorajou e apoiou. 
Nasceu ali uma profunda amizade, regada 
pela admiração a esse homem que, pela gra-
ça e bondade de Deus, usou seus dias para 
viver o evangelho de forma genuína e impac-
tante. Certo dia fomos surpreendidos pela no-
tícia de que ele nos visitaria em nossa aldeia 
em Gana, na África. A Igreja Konkomba estava 
nascendo e sua presença, cheia de vida, ale-
gria e um incomparável amor a Cristo, foi um 
divisor de águas.  Louvado seja o Senhor por 
sua vida, testemunho e fé. Viveu para Cristo. 
Abençoou multidões!”
Ronaldo Lidório, missionário da IPB

“Que amor ele demonstrou pelo que pregava! 
A elegância de um embaixador e, acima de 
tudo, um servo de Deus aprovado. Azor Fer-
reira faz parte da galeria da fé da Igreja Brasi-
leira. Ele correu com perseverança a jornada 
que lhe foi proposta.”
José Romeu da Silva, 1º Secretário do SC/IPB, 
secretário do CECEP e pastor da IP Memorial 
em Natal, RN

“[...] ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: 
Bem-aventurados os mortos que, desde ago-
ra, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, 
para que descansem das suas fadigas, pois 
as suas obras os acompanham.”
Apocalipse 14.13

“Eu amo a obra 
missionária, 
porque sem ela 
eu não seria 
feliz.” 

Azor Ferreira
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sse notável líder e 
incentivador da obra 

missionária faleceu em São 
Paulo no dia 31.03.2021, 
aos 88 anos. Azor nasceu 
no município de Catanduva 
(SP) em 13.12.1932, filho 
de Policarpo Ezequiel Fer-
reira e Tereza de Oliveira, 
humildes lavradores cren-
tes. Teve três irmãos: Joel, 
Eunice e Débora. Em mea-
dos dos anos 40, a família 
mudou-se para São Paulo, 
ingressando na IP Conserva-
dora. Alguns anos depois, o 
jovem Azor tornou-se joga-
dor de futebol no Paraná, 
tendo residido em Imbituva, 
Guarapuava e Ponta Grossa.  
Ele e a futura esposa Odilair 
converteram-se a Cristo em 
1955, na IP de Ponta Grossa, 
sendo recebidos pelo Rev. 
Pascoal Pitta. Casaram-se 
no ano seguinte. 

 Dedicando-se ao comér-
cio autônomo no ramo de 
pneus, residiu por algum 
tempo em Taubaté (SP), 
onde se impressionou com o 
zelo evangelístico da igreja 
presbiteriana local. Transfe-
riu-se para a capital paulista 
em 1959 e ingressou na IP da 
Penha, mas pouco depois foi 
trabalhar no Rio de Janeiro, 
onde seu irmão Joel era pas-
tor da Igreja Batista de Ola-
ria, fortemente voltada para 
missões. Retornando a São 
Paulo, colaborou por dois 
anos com a Igreja Batista 
da Penha, que mantinha um 
zeloso trabalho evangelísti-
co na favela do Corinthians. 

Em 08.08.1965, Azor 
filiou-se definitivamente à 
IP da Penha, ansioso por 
continuar envolvido com a 
pregação do evangelho. Nos 
dois anos seguintes, foi elei-
to presidente da UPH e diá-
cono. Em 1970, tornou-se 
presidente da Federação de 
UPHs do Presbitério Leste 
Paulistano e cinco anos 
mais tarde alcançou o pres-
biterato. Colaborou com o 
incipiente ministério Jovens 
da Verdade. Durante toda a 
década de 80, foi presidente 
da Confederação Sinodal de 
UPHs do Sínodo Leste de 
São Paulo (1981-1990). Viu 
crescer a cada ano o inte-
resse pela evangelização, 
em sua igreja e no trabalho 
masculino. Colaborou na 
implantação de várias con-
gregações, em especial a de 
Engenheiro Goulart.

Em 1982, passou a inte-
grar a assembleia da Junta 
de Missões Nacionais e 
alguns anos depois a assem-
bleia e a diretoria da Junta 
de Missões Estrangeiras 
(1986-1990), na época em 
que o Rev. Edésio Chequer, 
pastor da IP da Penha, foi 
presidente do SC/IPB. Azor 
presidiu a JME por quase 
dez anos (1990-1999), ocu-
pando em seguida a vice
-presidência (2000-2004) 
e a tesouraria (2006-2012) 
da Agência Presbiteriana 
de Missões Transculturais 
(APMT), criada no ano 
2000. Trabalhou ao lado dos 
Revs. Sérgio Paulo Martins 
Nascimento (presidente) 
e Marcos Agripino Castro 

de Mesquita (executivo). 
Ao longo dos anos, teve 
outros leais companhei-
ros, em especial sua irmã 
Eunice (Nice), o seu “braço 
direito”.

Em 31.03.2012, perto de 
completar 80 anos, recebeu 
da Confederação Nacional 
de Homens Presbiterianos 
a comenda de “Homem 
Presbiteriano Padrão”. 
Nos dois anos seguintes, 
foi novamente membro da 
assembleia da APMT e em 
2014 iniciou o importan-
te trabalho de divulgador e 
embaixador dessa agência 
missionária, atividade que 
vinha realizando com sua 
alegria e disposição habi-
tuais. Em 2017, publicou o 
valioso livro Memórias de 
um Semeador: as aventuras 
de um cristão leigo – vida e 
obra missionária, narrando 
suas riquíssimas experiên-
cias no esforço em prol do 
evangelho.

Tendo contraído a Covid-
19, foi internado no Hospi-
tal Oswaldo Cruz. Parecia 
estar se recuperando, mas 
não resistiu a um AVC. No 
dia 01.04.2021, às 20h, a IP 
da Penha e a APMT reali-
zaram um tocante culto de 
ação de graças a Deus por 
sua vida, transmitido pela 
internet. Os reverendos 
Juliano Sócio, Wellington 
Costa, Cornélio de Castro 
e Amauri Oliveira, os cole-
gas da APMT Sérgio Paulo, 
Marcos Agripino e Cácio 
Silva, o amigo Jasiel Bote-
lho, a neta Priscila e a filha 
Silmara deram comoventes 
testemunhos sobre sua gran-
de simpatia pessoal, consa-
gração irrestrita e magnífico 
trabalho até o fim. O pro-
grama de culto incluiu belos 
hinos e cânticos.

Seu trabalho foi descri-
to como um “divisor de 
águas” na história das mis-
sões transculturais da IPB, 

que hoje contam com mais 
de 250 missionários atuan-
do em 42 países. O Rev. 
Cácio Silva destacou: “Sua 
jornada foi sinônimo de 
missão. Investiu em mis-
sões, levantou recursos para 
missões, visitou campos 
missionários, conscientizou 
igrejas de missão, conscien-
tizou pastores de missão, 
mobilizou vocacionados, 
encaminhou missioná-
rios para o campo, visitou 
e pastoreou esses missio-
nários no campo, serviu a 
missão durante toda a sua 
vida, liderou a JMN, a JME 
e a APMT, mas sobretudo 
viveu o evangelho e pregou 
intensamente o evangelho”.

Homem profundamente 
devotado à família, o Pb. 
Azor perdeu em 21.02.2016 
a amada esposa Odilair 
(Dela), com quase 76 anos, 
a quem chamava carinho-
samente de “Neguinha”. 
Tiveram cinco filhos: Joel 
Ferreira Sobrinho, Gutem-
berg Ezequiel Ferreira 
(falecido), Eliseu Ezequiel 
Ferreira, Silmara Ferreira 
Accurso e Azor Ferreira 
Júnior. Deixaram oito netos 
(Eduardo, Priscila, Rebeca, 
Lucas, Mariane, Melissa, 
Milena e Bárbara) e cinco 
bisnetos (Pedro, Davi, 
Mariah, Helena e Vicente 
Azor). Seu legado durará 
para sempre: “Os que a 
muitos conduzirem à justi-
ça, resplandecerão como as 
estrelas, sempre e eterna-
mente” (Dn 12.3).

Alderi Souza de Matos

E

O Rev. Alderi Souza de Matos é o 
historiador da IPB

Presb. Azor Ferreira, nobre varão de Deus



Maio de 202116
Brasil
Presbiteriano

fALEcImENTOS

pandemia de Covid-
19 continua a ceifar 

vidas preciosas e a golpe-
ar famílias e comunidades. 
Foi o que aconteceu com 
o estimado presbítero da IP 
de Vila Mariana, na capi-
tal paulista, falecido no dia 
08.04.2021, aos 75 anos, no 
Hospital São Paulo. Devido 
à sua personalidade calorosa 
e ao seu envolvimento em 
tantas áreas relevantes, esse 
servo de Deus deixa uma 
lacuna muito grande no cora-
ção dos familiares, amigos e 
irmãos na fé.

Everson nasceu no dia 
06.10.1945 na cidade de 
Londrina, no Paraná. Era 
filho de Arthur de Paula 
Fernandes e Maria Casoni 

Fernandes. Teve três irmãos: 
Edwal, Edice e Erlon. Em 
02.08.1968, casou-se na IP 
de Vila Mariana com Zinah 
Rosa Peixoto Fernandes, 
com a qual teve três filhos: 
Kariane, Andrea e Everson 
Filho. Formou-se em Admi-
nistração e veio a trabalhar 
na área de consultoria.

Residindo em São Paulo, 
participou inicialmen-
te da IP da Bela Vista. Em 
06.12.1969, foi recebido 
por jurisdição a pedido na 
IP de Vila Mariana, da qual 
foi membro por mais de 50 
anos. Exerceu o diaconato 
em dois períodos, 1980-1985 
e 1987-1992, tendo sido pre-
sidente da Junta Diaconal 
durante o segundo manda-
to. Foi eleito presbítero no 
dia 28.11.2004 e nomea-

do tesoureiro da igreja em 
18.01.2005, exercendo essa 
função até 2017. Integrou os 
quadros da Fundação Educa-
cional Presbiteriana.

Ao longo dos anos, colabo-
rou em vários outros setores 
de sua igreja. Foi professor 
dos adolescentes na Escola 
Dominical e um grande entu-

siasta do Recanto Presbite-
riano, chácara da igreja no 
município de Tietê. Dedicou-
se fortemente ao grupo coral, 
como integrante, conselheiro 
e presidente. Em todos esses 
esforços, recebeu o valio-
so apoio da esposa Zinah, 
ela mesma uma dedicada 
colaboradora do ministério 
infantil da igreja. 

No dia seguinte ao fale-
cimento, foi transmitido 
pela internet um expressivo 
momento de gratidão a Deus 
pela vida do Pb. Everson, 
com a participação dos Revs. 
Gustavo Bacha e Yon Mora-
to e do Pb. Rogério Andra-
da. O Coro IPVM entoou o 
majestoso hino Maior amor 
não há. Uma das passagens 
bíblicas mencionadas foi 
João 10.25: “Eu sou a res-

surreição e a vida; quem crê 
em mim, ainda que morra, 
viverá”.

O Rev. Gustavo Bacha, 
pastor da igreja, declara 
sobre o irmão falecido: “Per-
demos um amigo, perdemos 
uma pessoa intensa em nossa 
comunidade, que servia com 
o seu coração e não media 
esforços para que todos fos-
sem bem recebidos e aco-
lhidos. Para isso usava sua 
característica mais marcante, 
seu sorriso e sua gargalha-
da. Uma grande perda para 
todos nós”. Além da esposa e 
dos filhos, o presbítero Ever-
son deixou seis netos: Mar-
celo, Gabriela, Laura, Lucca, 
Rebeca e Tito.

ítima da Covid-19, 
faleceu no dia 12 de 

abril, o querido irmão Fran-
cisco Nonato Martins.  Nas-
cido em 16.04.1962 em For-
taleza, CE, foi convertido 
a Cristo aos 15 anos, em 
um culto doméstico no bair-
ro onde morou. Tornou-se 
membro da 2ª IP de Fortale-
za, e ainda na adolescência 
se envolveu com o grupo de 
música com o qual cantava 
e tocava violão. Foi enviado 
ao Seminário Presbiteria-
no do Norte em 1984 e se 
formou em 87. Seu gran-

de mestre foi o reverendo 
Frans  Leonard Schalkwi-
jk, por quem nutriu uma 
admiração até seus últimos 
dias. Em 7 de maio de 1988 
casou-se com Asenate Rosa 
Marins, seu grande amor e 
auxiliadora fiel. Ainda em 
1988, seu primeiro campo 
de trabalho foi Penedo, AL, 
onde nasceu seu primogê-
nito, Késede Martins. Em 
1989, foi para Sinop, MT, 
onde pastoreou por 4 anos 
e teve seu segundo filho, 
Kemuel Martins. Em Cuia-
bá, no ano de 1993, foi o 
primeiro pastor da IP do 
Jardim Guanabara. Lá teve 

um ministério de 12 anos, 
onde nasceu sua filha caçula 
Kesia Martins. Em 2005, 
iniciou o pastoreio de seu 
último rebanho, na IP Ebe-
nézer, Presbitério de Anápo-
lis, onde ficou por 16 anos. 
Deixa um legado de 33 anos 
de ministério, debaixo da 
graça do Senhor, e retornou 
agora para seu verdadei-
ro lar, deixando sua espo-
sa, três filhos e duas noras. 
Pastor Nonato sempre afir-
mava estar pronto para sua 
partida, para se encontrar 
com seu Criador. Em seu 
último vídeo ao relatar seu 
problema renal, refletiu em 

Romanos 12.12 para conso-
lar seus familiares, amigos 
e ovelhas. “Alegrem-se na 
esperança, sejam pacientes 
na tribulação, perseverem 
na oração.”

A nossa dor é substituída 

pela esperança certa de que 
um dia nos reencontraremos 
no lar eterno. Sua fé e tes-
temunho foram inabaláveis. 
Partiu deixando saudades! 
Suas palavras finais no 
vídeo foram: "Nós estamos 
sendo treinados para morar 
no céu". Terminou o trei-
namento e foi aprovado, o 
nosso continua... Que Deus 
console Rosinha e os filhos. 
Que Deus console a igreja 
Ebenézer que o Nonato pas-
toreou por tantos anos em 
Anápolis, Go.

Alderi Souza de Matos

Samuel Vieira

A

V

O Rev. Alderi Souza de Matos é o 
historiador da IPB

O Rev. Samuel Vieira é o pastor da IP 
de Anápolis, Go

Presb. Everson de Paula Fernandes

Rev. Francisco Nonato Martins

Servia com o seu coração
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primeiro dia foi o que 
mais o marcou. Deze-

nas de pessoas em volta do 
túmulo, debaixo de chuva, 
para escutar as palavras do 
pastor e acompanhar o enter-
ro. As faces nunca saíram de 
sua mente, pois fugiam do 
esperado. Viu alguns rostos 
chorosos, como havia visto 
em outros enterros, mas 
testemunhou algo diferente 
naquela gente. Enquanto o 
pastor discursava palavras 
de consolo, havia semblan-
tes que resistiam ao deses-
pero, que transmitiam não 
a tristeza aguda da perda, 
mas fitavam o além num 
olhar firme, e pareciam jun-
tamente consentir e superar 
qualquer dor. Consolavam 
uns aos outros em pranto, 
mas viu neles o que não 
vira em nenhum outro lugar: 
esperança, aquela que supe-

ra qualquer outra coisa, que 
é externada num simples 
menear de cabeça ou num 
cumprimento de consolo.

Os dias seguintes, apesar 
de solitários, foram cheios 
de reflexão. As memórias 
eram alimentadas cada vez 
que deixava as flores sobre 
o túmulo, mas algo mais se 
punha entre as lágrimas, algo 
que nunca esqueceria. Algo 
que veio naquele primeiro 
dia, quando viu os rostos 
no enterro. A confusão por 
não entender aquelas pesso-
as o incomodava demais, e 
interrompia seu momento de 
meditação com questiona-
mentos que não podiam ser 
ignorados. Somado a isso, 
o epitáfio de seu amigo o 
deixava ainda mais inquieto. 
As últimas palavras de um 
homem, segundo o entender 
dele, são o último floreio 
dado por ele ao mundo, sua 
prima ideia jogada ao vento 

na tentativa de perpetuar a 
sua consciência. Aquelas 
palavras, porém, não con-
diziam com a filosofia do 
visitante. Aquelas pessoas 
poderiam estar erradas, tal-
vez devessem chorar como 
os outros no momento de 
maior tristeza, mas de uma 
coisa ele estava certo: o 
morto que ali jazia não os 
condenava. Pelo contrário, 
os semblantes dos parentes e 
o exótico epitáfio eram parte 
de uma só peça que revelava 
uma única ideia, oculta, mas 
real.

Quando voltou para casa, 
ligou para o pastor que havia 
discursado naquele dia. Per-
guntou-lhe sobre o epitáfio. 
“Para entender aquelas pala-
vras”, disse o pastor, “é pre-
ciso enxergar para além do 
luto, entende? Você precisa 
ler as Escrituras, estudá-las 
mesmo, de mente e alma. Vai 
ter coisas na Bíblia que vão 

deixá-lo confuso, porque a 
sabedoria de Deus é oposta 
às ideias do mundo, mas 
tenha certeza de que, com 
o tempo, Deus mesmo lhe 
abrirá os olhos para entender 
a Palavra. Qualquer dúvida 
que você tiver, pode ligar 
para mim, eu ficarei feliz 
em explicar.” Agradeceu 
pelo esclarecimento, mas, 
em realidade, a névoa ainda 
cobria a sua mente, e não 
achara a resposta que queria. 
Pegou uma Bíblia velha e a 
folheou como uma revista 
barata. “Vou demorar para 
ler tudo isso”, pensou. Tal-
vez ainda não fosse a hora 
de ele saber a resposta, e o 
mistério daquela gente fosse 
algo muito mais complexo 
do que imaginava. 

Começou a ler, e em cada 
nova visita tinha uma con-
clusão diferente do que era 
aquele epitáfio. A cada pági-
na que lia, sentia que a res-

posta estava mais perto, e 
a memória de seu falecido 
era mais vívida, porém, não 
mais dolorosa, como antes. 
A esperança chegou, enfim. 
As palavras gravadas na 
pedra não eram mais mis-
tério, mas fonte de conhe-
cimento, e suas visitas ao 
cemitério não eram mais 
recheadas de pranto, mas 
de sorriso, pois conheceu 
algo que ia além da morte. 
Mais do que isso, conheceu 
Aquele que venceu a morte. 
E cantarolava as palavras 
finais de seu amigo, que 
louvavam, no crepúsculo 
da vida, o Criador, quando 
dizia do mais profundo da 
alma:

“Deus o deu, Deus o 
tomou. Bendito seja o nome 
do Senhor.”

Presb. Marilo Costa 
nasceu em Parnaíba, 

PI, dia 07.02.1948, com 6 
anos mudou-se para Forta-
leza, CE, onde ficou até os 
23 anos.

Engenheiro Civil pela 
UFPB (1977) e Mestre 
em Arquitetura pela USP 
(1982), foi Professor de 
Engenharia Civil na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(1977-2001), além de exer-
cer outras importantes fun-

ções naquela universidade, 
no Estado da Paraíba e na 
cidade de João Pessoa.

No âmbito da IPB, foi 
membro do Conselho Deli-
berativo do Instituto Pres-
biteriano Mackenzie, SP 
(2011-2014) e exerceu 
diversas funções conciliares.

Em 1982, foi ordena-
do presbítero da 1ª IP de 
João Pessoa, tendo ser-
vido até abril de 2021, 
sendo seu último cargo

Vice-Presidente do Conselho.
Presidiu seu presbitério 

e o representou no Síno-
do e no SC em diferentes 
oportunidades.

Marilo Costa foi um dos 
pioneiros da Aliança Bíbli-
ca Universitária do Brasil 
(ABUB) na região Nordes-
te, em João Pessoa, e Secre-
tário Regional por quase 30 
anos. Participou também 
desde 1985 dos Gideões 
Internacionais.

Vitimado pela Covid-19 
dia 15 de abril em João Pes-
soa, aos 73 anos, o Presb. 
Marilo Costa deixa a esposa 
Neuma Jerônimo Costa – 
com quem se casou a 13 
de fevereiro de 1976 –, os 
filhos, Eduardo Gláucio e 
Marília; e três netos, Cami-
la, Gabriel e Ana Clara.

Com informações gentilmen-
te providenciadas pelo Chance-
ler do Mackenzie. Rev. Robinson 
Grangeiro.

Lucas da Silva 

O

O

Lucas da Silva de Sá do Nascimento 
tem 18 anos, escreveu esse texto para 

consolar uma amiga e é membro da 2ª 
IP de Boa Vista, RO

O Epitáfio

Prof. Marilo Costa, presbítero e homem público
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tradição reformada 
identifica a verdadei-

ra igreja de Cristo a partir 
de três marcas essenciais: a 
fiel pregação do evangelho, 
a administração correta dos 
sacramentos e o exercício 
amoroso da disciplina. João 
Calvino (1509-1564) consi-
derou que assim como “a 
doutrina salvífica de Cristo 
é a alma da Igreja, assim 
também a disciplina é-lhe 
como que a nervatura, mercê 
da qual acontece que os 
membros do corpo entre si 
se liguem, cada um em seu 
lugar” (Institutas, IV.12.1). 
Para combater a rebelião 
contra a doutrina de Cristo 
e a banalização dos sacra-
mentos, a disciplina ecle-
siástica precisa ser posta em 
prática, como uma expres-
são do amor de Deus, pois 
“o Senhor corrige a quem 
ama e açoita a todo filho 
a quem recebe” (Hb. 12:6), 
ele repreende e disciplina a 
quantos ama (Ap. 3.19). Por-
tanto, a disciplina eclesiástica 
contribui para ornar a dou-
trina de Cristo. Alinhado a 
esse pensamento, o Código 
de Disciplina da IPB pre-
coniza o uso da disciplina 
visando “edificar o povo de 
Deus, corrigir escândalos, 
erros ou faltas, promover a 
honra de Deus, a glória de 

Nosso Senhor Jesus Cristo e 
o próprio bem dos culpados” 
(art. 2º, parágrafo único).

Posto que a disciplina 
eclesiástica seja essencial à 
pureza da igreja, o sistema 
presbiteriano estabelece pro-
cedimentos para que ela seja 
implementada, evitando-se 
a precarização e o arbítrio 
do poder disciplinar. Assim é 
que toda falta deve ser levada 
ao conhecimento do concílio 
competente mediante “quei-
xa, que é a comunicação feita 
pelo ofendido” ou “denún-
cia, que é a comunicação 
feita por qualquer outra pes-
soa”, conforme art. 42, alí-
neas “a” e “b”, do CD. Em 
qualquer dessas situações, 
a comunicação “deverá ser 
feita por escrito”, conforme 
prevê o § 2º, desse mesmo 
artigo, de maneira que não se 
tenha dúvida quanto à pessoa 
que promove a queixa ou a 
denúncia, nem em relação à 
pessoa do acusado e à falta 
que lhe é imputada.

Ocorre que nem sempre há 
quem se disponha a formular 
uma queixa ou denúncia con-
tra o faltoso, ainda que este 
admita ter cometido a falta. 
Em algumas situações o fal-
toso confessa seu pecado e 
diz estar disposto a submeter-
se à disciplina por compreen-
der que ela concorre para 
o seu próprio bem e afas-
ta especulações. Em certos 
casos, a falta é pública e toda 
a igreja ou grande parte dela 
fica sabendo, mas ninguém 
se dispõe a fazer uma comu-
nicação formal ao Conselho. 
Como este não pode agir de 
ofício, mas apenas por pro-
vocação, mediante denúncia 

ou queixa por escrito, o caso 
não é devidamente tratado. 
Instala-se o escândalo! Mui-
tos não entendem o motivo 
por que o Conselho não toma 
uma providência concreta e 
efetiva. As consequências, 
tanto para o faltoso quanto 
para a igreja, são danosas, 
porque a honra de Deus e a 
glória de Cristo são atingidas.

Que fazer, então, nesses 
casos em que o próprio falto-
so reconhece o pecado, mas 
não há quem o acuse perante 
o concílio competente?

Uma alternativa harmôni-
ca com o propósito bíblico 
da disciplina e com o regra-
mento processual estabele-
cido pelo CD, seguramente, 
é a autodenúncia, que é a 
comunicação feita pelo pró-
prio faltoso. Ainda que esse 
meio de deflagração do pro-
cesso disciplinar não esteja 
expresso no CD, a interpre-
tação finalística e sistemática 
do diploma penal eclesiás-
tico conduz à conclusão de 
que essa possibilidade está 
implícita no texto legal. Pelo 
menos três razões amparam 
esse entendimento. Se não, 
vejamos.

A disciplina eclesiástica é 
expressão do amor de Deus 
e visa a santificação dos 
crentes (Hb 12.6; Ap 3.19). 
A correção do Senhor, con-
cretizada através do concílio 
competente, é instrumento 
para a santificação do indiví-
duo e da igreja.

A disciplina eclesiástica é 
um direito dos membros e um 
dever da igreja. Se o próprio 
faltoso reconhece a sua falta 
e as consequências do seu ato 
não podem ser contornadas 

com mera admoestação par-
ticular, a disciplina é o meio 
apropriado para a correção, 
evitando que o membro parti-
cipe indignamente da Ceia do 
Senhor, atraindo juízo para si. 
De maneira que a igreja não 
pode negar a disciplina sob o 
argumento de que ninguém 
apresentou denúncia ou quei-
xa. Isso seria o mesmo que 
impedir a manifestação do 
amor de Deus sobre a vida do 
faltoso e da igreja.

 A disciplina eclesiástica 
é uma resposta do concílio 
a um pedido formal (por 
escrito) de alguém. Note que 
o CD qualifica a comuni-
cação do ofendido, pressu-
pondo naturalmente que este 
tome a iniciativa de levar ao 
conhecimento do concílio a 
ofensa que sofreu. Além da 
comunicação feita pelo pró-
prio ofendido, o legislador 
previu a “comunicação feita 
por qualquer outra pessoa” 
[inclusive o próprio faltoso]. 
Dada a finalidade da discipli-
na, não seria razoável, muito 
menos bíblico, afastar a pos-
sibilidade da comunicação 
feita pelo próprio faltoso, sob 
a forma de confissão real, 
por escrito, em busca dos 
cuidados da liderança que 
Cristo instituiu para isso.

Essa comunicação feita 
pelo próprio faltoso é desig-
nada juridicamente como 
autodenúncia ou denúncia 
espontânea, que pode ensejar 
a atenuação da pena e, em cer-
tos casos, a extinção da puni-
bilidade.  Aliás, o instituto já 
está implícito no CD quando 
prevê que, na aplicação das 
penas, o tribunal deve con-
siderar as circunstâncias ate-

nuantes e agravantes do caso 
concreto, deixando expresso 
que a “confissão voluntária” 
é uma das atenuantes (art. 
13, § 1º, alínea “j”). Ainda 
que essa circunstância possa 
ser verificada no curso de 
um processo disciplinar, sua 
forma pura deve preceder o 
encaminhamento da denún-
cia ou queixa. Logo, a espon-
taneidade na comunicação 
da falta não era estranha ao 
legislador. Daí a afirmação 
de que a autodenúncia ou 
denúncia espontânea encon-
tra-se implícita no Código de 
Disciplina, constituindo meio 
eficaz para o tratamento e a 
correção de faltas que ocor-
rem no seio da igreja. 

Em apertada síntese, con-
clui-se que as faltas podem 
ser levadas ao conhecimento 
do concílio competente atra-
vés de queixa (comunicação 
feita pelo crente ofendido), 
denúncia (comunicação 
feita por outros crentes) e 
autodenúncia (comunicação 
feita pelo próprio faltoso). 
Em qualquer dessas formas, 
a comunicação das faltas via-
biliza o exercício amoroso da 
disciplina eclesiástica como 
expressão do amor de Deus, 
para o bem do faltoso, a edi-
ficação da igreja e a honra de 
Cristo.

Em outro artigo, poderão 
ser abordados os passos que 
devem ser dados para viabi-
lizar o processo disciplinar a 
partir da autodenúncia.

Autodenúncia

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
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Como ser cristã durante o Ramadã?

Bíblias em áudio abençoam a vida de cristãos na Malásia

Mãe e filha cristãs são mortas no Egito

*nomes alterados por segurança / Textos adaptados de releases da Portas Abertas

Desde pequena, Naida* costumava celebrar o 
período do Ramadã com a família na Ásia Cen-
tral. Como muçulmana, ficou enfurecida quando 
os filhos dela tiveram um encontro com Jesus, 
na década de 1990. Preocupada com a segurança 
deles, porque tinham muitos parentes e todos 
eram muçulmanos, se tornou a principal fonte de 
perseguição dos seus filhos. 

Mas, em 2009, Naida ficou doente e nenhum 
médico, remédio ou terapia conseguia curá-la. 
Foi quando os filhos se juntaram e oraram a Jesus 
pedindo o restabelecimento da mãe. A idosa, hoje 
com 70 anos, percebeu a diferença que Cristo 
fazia na vida dos filhos e entendeu que apenas ele 

poderia curá-la. Desde então a sua vida mudou. 
O seu maior desafio desde então? Ser seguidora 

de Jesus em um país com maioria muçulmana. 
Ela começou a orar e pedir a direção de Deus 
sobre como agir e entendeu que a cultura poderia 
ser uma maneira de alcançar outros para Cristo. 
Ela os visitou no Ramadã e mostrou respeito 
pela crença e tradição deles, e conseguiu tocar 
os corações e compartilhar o evangelho durante 
os jantares. Depois, cozinhou pratos tradicionais 
e especiais e convidou familiares e vizinhos para 
encerrar o jejum do Ramadã em sua casa. 

Assim como Naida, muitos outros cristãos ex-
muçulmanos aproveitam o período do jejum islâ-
mico para compartilhar sobre Jesus com muçul-
manos. Ore por eles.

Na Malásia, país que ocupa o 46º lugar na 
Lista Mundial da Perseguição 2021, governo 
e grupos religiosos monitoram igrejas e é ile-
gal compartilhar o evangelho. Por isso, muitos 
seguidores de Cristo não têm acesso à Bíblia. 
Em parceria com um ministério de produção 
de áudio, os parceiros da Portas Abertas no 
país fizeram a distribuição de Bíblias em áu-
dio para os malaios. Os áudios distribuídos 
contêm a Bíblia em línguas nativas e músicas 
para os cristãos adorarem em seus dialetos.

Não há Bíblias físicas nas línguas dos cristãos 
malaios que vivem em tribos e aldeias. Elas 
existem apenas em formato de áudio. “No iní-
cio, compramos e distribuímos cerca de 50 uni-
dades para pastores locais e suas congregações, 
mas depois que o primeiro lote foi distribuído, 
houve uma alta demanda”, compartilha o par-
ceiro da Missão Portas Abertas. Nos últimos 
meses, foram distribuídas mais de 300 unida-
des das Bíblias em áudio na Malásia. Ore pelos 
que ainda não conhecem a Palavra do Senhor.

No dia 3 de abril, um crime aconteceu em 
Beni Mazar, no Egito. Um motorista de tuk-tuk, 
meio de transporte comum no país, assediou a 
cristã Mariam Mossa Yacoub, de 35 anos, que 
estava com as duas filhas, de 4 e 6 anos. Quan-
do Mariam repreendeu o motorista e disse que 
o denunciaria à polícia, ele ficou com raiva e 
matou Mariam e a filha de 4 anos com um cutelo.

A filha de 6 anos conseguiu fugir e se escon-
der. O criminoso era bem conhecido na região 
por não gostar de cristãos e sempre perseguir os 
seguidores de Jesus. Após o ocorrido, ele esca-
pou e ainda não foi encontrado. Por ser cristã, 

Mariam não usava trajes típicos das mulheres 
islâmicas, o que teria motivado o assédio e o 
assassinato. 

As mulheres cristãs no Egito são mais vulne-
ráveis ao assédio sexual e à violência. Embora 
o assédio, o casamento forçado ou o casamento 
por sequestro, e a agressão sexual sejam práticas 
comuns que afetam todas as mulheres no Egito, 
as mulheres cristãs são particularmente alvo de 
casamento por sequestro e agressões. Interceda 
pela família de Mariam, para que Deus traga 
conforto e esperança diante desse momento de 
perda e medo.

Naida recebe e visita parentes, amigos e vizinhos 
durante o Ramadã e aproveita para compartilhar 
sobre Jesus (foto-representativa)

Sem acesso a materiais cristãos, os seguidores 
de Jesus agora podem ouvir a Bíblia e louvores em 
dispositivos

mariam não usava trajes típicos das mulheres 
islâmicas, o que teria motivado o assédio e o 
assassinato dela e de uma das filhas no Egito
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Contornos da Filosofia Cristã  – L. Kalsbeek 
R$ 54,40  (promo) | 2015

Sexo e Dinheiro   –  Paul Tripp   
R$ 27,20  (promo) | 2015

Já ouviu falar sobre Filosofia da Ideia Cosmonômica? É um 
sistema imponente que exige o respeito de todos aqueles que o 
conhecem e que tem como principal fundador Herman Dooyeweerd.  

Contornos da Filosofia Cristã é um livro para o desenvolvimento 
de uma filosofia cristã biblicamente orientada às necessidades e aos 
dados das ciências, mas também aos temas da cultura atual. Nele, 
L. Kalsbeek ajuda aqueles que desejam conduzir sua vida responsa-
velmente e que reconhecem de forma consciente o mundo confuso 
e espiritualmente dividido em que vivemos. O resultado? Uma dose 
de percepção filosófica que contribui para o aprofundamento dessa 
consciência. 

Um livro ideal para aqueles que de maneira enganosa acreditam 
que estão livres de qualquer influência filosófica. Nele é possível 
compreender como todos os nossos pensamentos partem de pres-
suposições, de certas convicções básicas, e estão amarrados a todo 
o tipo de concepções, mesmo sem notarmos.

Vivemos em uma sociedade hedonista, em que impera a cultura 
da diversão e dos prazeres. Os mais procurados e desejados? Sexo 
e dinheiro. Ambos cativam a atenção e imaginação em tempo inte-
gral de todos os indivíduos. 

Em Sexo e Dinheiro, o renomado pastor e conselheiro Paul David 
Tripp orienta os seus leitores sobre como experimentar a verdadeira 
alegria e a satisfação duradoura, aquela que se encontra na Palavra 
de Deus e no poder libertador do evangelho. 

Jay Thomas, Pastor titular da Chapel Hill Bible Church, afirma que 
“Em Sexo e Dinheiro, ele (Paul Tripp) desmascara dois dos maiores 
ídolos, usando o glorioso evangelho. Se você realmente quer arran-
car a insanidade e o poder da luxúria e do materialismo em sua vida, 
esse livro o levará à única solução verdadeira – o próprio Jesus”. 

Quer entender mais sobre os prazeres que o deixam vazio e a 
graça que satisfaz? Então esse livro é ideal para você. Aproveite!

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

Com direção do brasileiro Joe 
Penna, o novo filme de ficção científi-
ca do Netflix é Passageiro Acidental. 
A trama, carregada também de sus-
pense, mostra três tripulantes que 
embarcam em uma missão de dois 
anos para Marte, mas que enfrentam 
um dilema fatal depois que um pas-
sageiro inesperado (um engenheiro) 

coloca todos em risco ao causar um 
sério dano aos sistemas de suporte à 
vida da nave. 

O Sci-fi é estrelado por Toni Collet-
te, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim e 
Shamier Anderson e coloca em foco 
uma questão moral: o que fazer com 
o passageiro acidental? A escolha 
certa de preservar a vida do enge-

Acompanhar os filmes, séries e 
HQs da Marvel é algo que faz parte 
da minha rotina e da minha família. 
Na época em que não imperava o 
“novo normal” e os lançamentos dos 
filmes de heróis eram tão aguarda-
dos, víamos todos e uniformizados 
com as camisas, baldes de pipocas 
e refris dos Vingadores. 

O meu favorito? Capitão América. 
A liderança, o valor pela amizade e 
o senso de justiça do primeiro vinga-
dor sempre me chamaram atenção. 
E por serem parte do núcleo e da 
história do Steve Rogers, o lança-

mento da série Falcão e o Soldado 
Invernal me deixou animada. 

A série se passa após os acon-
tecimentos de Vingadores: Ultima-
to, quando Rogers presenteia Sam 
Wilson (o Falcão) com o seu escu-
do. O que todos esperavam? Ver 
Sam usando o uniforme do Capitão 
América. Mas não foi bem isso que 
aconteceu... o veterano de guerra 
abriu mão do presente e das respon-
sabilidades que o acompanhavam. 
O resultado? Um herói consolidado 
e pronto para trilhar sua própria 
história. 

O Soldado Invernal (ou Bucky 
Barnes) também tem seu protago-

nismo na série. No desenrolar dos 
episódios podemos ver um Bucky 
buscando a redenção por seus erros 
do passado. Mas, claro, há persona-
gens secundários e acontecimentos 
que atrasam esse processo. 

Os personagens centrais e que 
levam o nome da série lidam com 
questões atuais (mas ambientadas 

no universo Marvel) e chamam 
nossa atenção para temas como a 
crise dos refugiados, a ganância por 
poder e aceitação e, principalmente, 
o racismo. 

Disponível no Disney+, a série 
entrega o entretenimento de quali-
dade que todas as produções dos 
estúdios Marvel prometem. Fora 
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Gabriela Cesario é jornalista do Brasil 
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que, como sempre, trabalha o enre-
do e os dilemas dos personagens 
de uma forma natural e que cria 
simpatia com quem assiste. Minha 
dica? Fazer pipoca e maratonar os 
episódios.

Falcão e o Soldado Invernal

nheiro e, com isso, morrerem todos 
antes do final da viagem (já que 
existe ar suficiente apenas para três 
pessoas usarem no foguete) ou tirar 
a vida do passageiro extra para que 
o restante sobreviva?

A aventura especial aproveita os 
enquadramentos de câmeras para 
criar uma sensação de claustro-
fobia e desespero ao espectador. 
#Spoiler: o final é inesperado e tem 
levantado debates nas redes sociais 
e sites especializados em filmes.

Passageiro Acidental
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