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O MINISTRO RELIGIOSO E O SEU VÍNCULO
COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL

Com a mudança da tabela anual da Pre-
vidência Social a cada janeiro, quero ao mes-
mo tempo chamar a atenção dos meus leito-
res sobre os novos valores e aproveitar para
abordar a relação do ministro religioso com
a Previdência Social (INSS).

Já é sabido que o ministro de confissão
religiosa não possui vínculo de emprego com
a igreja que o contrata. É sabido também
que ele é contribuinte obrigatório da Previ-
dência Social, ainda que se encontre exer-
cendo o seu ministério após a sua aposenta-
doria por tempo de contribuição, mas sobre
isto eu falarei na próxima edição. É sabido
ainda que, embora equiparado a autônomo,
o valor da sua contribuição será aquele por
ele declarado, independentemente do valor
por ele recebido da igreja, respeitados o piso
e o teto, conforme tabela divulgada pela Pre-
vidência.

No momento em que produzo este arti-
go, a tabela de contribuição ainda não foi
divulgada, mas certamente quando este ar-
tigo for publicado, ela já estará disponível.
Mas, a título de exemplo, já temos o valor
mínimo que corresponde a 20% do novo
salário mínimo, que passou para R$1.100,00.
Neste caso, a contribuição mínima que o
ministro deverá fazer será de R$220,00.
Agora, suponhamos que o teto de contri-
buição a ser divulgado pela Previdência para
2021 seja de R$1.300,00. Diante deste qua-
dro, o ministro poderá efetuar o recolhimen-
to mensal, utilizando-se o código 1007 da
GPS, inclusive variando o valor da contri-
buição entre o menor e o maior valor, de
acordo com a sua capacidade contributiva ou
mesmo a sua expectativa de aposentadoria.

Em todo caso, a responsabilidade pelo
recolhimento será do ministro religioso, e
não da igreja com a qual ele mantém o seu
vínculo.

Particularmente, defendo que, respei-
tadas a mencionada capacidade contributiva
e a visão de aposentadoria, o ministro deve
contribuir com o valor mais alto para fins de
definição de um valor mais favorável quan-
do aposentado estiver. O que vejo não pou-
cas vezes é o ministro ativo ganhando um
valor que lhe garante a subsistência, mas
quando se aposentada passa a enfrentar difi-
culdades financeiras.

Empresário contábil, graduado em Letras, Recursos Humanos e Direito; membro da Comissão
do Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro; especialista
em Contabilidade Eclesiástica; Diretor do Espaço Contábil, com sede em Duque de Caxias-RJ;
apresentador do quadro “Por dentro da lei” no programa Reencontro pela TV Brasil; autor do
livro Cartilha da Igreja Legal. E-mail: jonatasnascimento@hotmail.com - WhatsApp: (21) 99247-
1227.

Em relação ao embasamento legal sobre
a condição do ministro perante às institui-
ções religiosa, transcrevo um pequeno frag-
mento inserido em minha modesta obra
Cartilha da Igreja Legal:

“De acordo com legislação vigente, não
se considera como remuneração direta ou
indireta, para os efeitos da Lei, os valores
despendidos pelas organizações religiosas e
instituições de ensino vocacional, como mi-
nistro de confissão religiosa, membros de
instituto de vida consagrada, de congrega-
ção ou de ordem religiosa em face de seu
mister religioso ou para sua subsistência,
desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do
trabalho executado. Assim, sobre este tipo
de pagamento não incide nenhuma contri-
buição, pois o mesmo não é considerado
como remuneração. Cumpre salientar, tam-
bém, que o Ministro de Confissão Religiosa
é considerado segurado obrigatório da Pre-
vidência Social na qualidade de contribuinte
individual (Decreto 3.048/99). Caso o valor
recebido pelo ministro de confissão religio-
sa ou membro de instituto de vida consa-
grada, de congregação ou de ordem religio-
sa em face do seu mister religioso ou para
sua subsistência independa da natureza e da
quantidade do trabalho executado, caberá ao
próprio contribuinte individual o recolhi-
mento da sua contribuição que corresponde
a 20% (vinte por cento) sobre o valor por
ele declarado, observados os limites mínimo
de salário-de-contribuição. Desta forma, caso
este valor seja pago para a sua subsistência,
não incidirão os referidos recolhimentos,
pois nesse caso o próprio contribuinte fará
seu recolhimento através de carnê, aplican-
do a alíquota de 20% sobre sua remunera-
ção.

Caso o Ministro Religioso receba remu-
neração pelos serviços prestados de forma
diferenciada, conforme a quantidade de ser-
viços prestados, incidirão por parte da Orga-
nização Religiosa, sobre esta remuneração,
tanto a importância correspondente a 20% a
título de renda eclesiástica sobre o valor pago
mensalmente ao seu ministro religioso em
questão, quanto o recolhimento de 11% a
título de contribuição previdenciária do con-
tribuinte individual que lhe presta serviços”.

Você também pode participar do
Ministério Vida Radiante

Faça parte do grupo de mantenedores do Ministério Vida Radiante
orando por nós e contribuindo para o sustento do trabalho que

realizamos e seja um instrumento de Deus para impactar vidas e
impulsionar líderes em seus ministérios.

A Bíblia diz que “Se o ma-
chado está cego e sua lâmina
não foi afiada, é preciso golpe-
ar com mais força.” (Ec 10.10
(NVI). Aplicando esse texto ao
nosso contexto, para que a pre-
gação do evangelho e ensino
da mensagem do Senhor se-
jam mais efetivos, é necessá-
rio que os obreiros da seara
estejam devidamente capacita-
dos.

Ao longo dos anos temos
percebido que capacitar os lí-
deres para o ministério que
realizam é um desafio que

nem todas as igrejas podem ou
estão preparadas para enfren-
tar. E, por falta de líderes pre-
parados, muitos esforços aca-
bam sendo desperdiçados e
muitas vidas, principalmente
de crianças, adolescentes e jo-
vens acabam se perdendo.

Por isso, temos servido ao
Senhor, oferecendo oportuni-
dades de treinamento, capaci-
tação e inspiração através de
congressos, cursos, seminári-
os e encontros. E, você, que
tem acompanhado o nosso tra-
balho através do Jornal Novas

pode participar de nosso mi-
nistério de capacitação de lide-
ranças através de sua contri-
buição, que poderá ser de va-
lor único ou mensal. Torne-se
um sus-tentador do trabalho
de resgate e transformação de
vidas que realizamos!

Entre em contato agora
com a nossa Equipe! Envie
uma mensagem para 21
98509-7276 ou um e-mail para
cjcc@juventudecrista.com.br
e veja o quanto você pode fa-
zer, mesmo com uma peque-
na contribuição!

LEVAR oportunidades de treinamento, capacitação, encorajamento e inspiração para as
lideranças das igrejas é a nosso Missão, como ilustra esse registro do Congresso de EBD –
TransForme, realizado em fevereiro de 2020, na Igreja Batista da Liberdade, em Boa
Vista, Roraima.
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Duas excelentes oportunidades
para aperfeiçoamento de líderes

O Ministério Vida Radiante disponibiliza duas oportunidades de aperfeiçoamento para líderes: o Curso Geração Conectada – para líderes
de ministérios com jovens e o Curso Resgate & Vida – para voluntários que atuam na prevenção e resgate de dependentes químicos

DA REDAÇÃO

Os dois maiores desafios da
igreja cristã da atualidade são,
sem dúvidas, o trabalho com a
juventude e o avanço, cada vez
mais rápido, do consumo de
drogas psicotrópicas. Verdadei-
ras “dores de cabeça” para pais,
pastores, professores e demais
envolvidos no acompanha-
mento de adolescentes e jo-
vens, a realização de um mi-
nistério saudável nessas áreas
precisa ser – e pode vir a ser –
uma realidade.

Para tanto, o Ministério Vida

Radiante disponibiliza uma
nova edição de cada um desses
cursos que vem sendo minis-
trado com êxito há alguns
anos. O Curso Resgate &
Vida, em sua mais recente
edição, realizada em novembro
de 2020, foram colhidos al-
guns depoimentos que ates-
tam a sua eficácia. Por exem-
plo, Elizabeth Cunha da Silva,
da 1ª Igreja Batista em Village
Pavuna, declara: “O curso é to-
talmente proveitoso. Cada expli-
cação e ensinamento é uma rea-
lidade a qual vivemos em igreja
em uma comunidade com vários
seres precisando de ajuda. E tive

uma base para como agir, dar o
primeiro passo. O material tam-
bém ajudará bastante. Os inter-
valos foram também proveitosos.
Agradeço primeiramente a Deus
e depois ao Pr. Gilton pela dedi-
cação.” Por sua vez, o Pr. Silmar
Victorino, do Centro de Recu-
peração em Cordovil, RJ, afir-
ma: “Parabenizo e digo que este
ministério com esse curso é mui-
to proveitoso para amadurecer
muitos pastores ou líderes com
esse chamado que é muito difícil
e árduo. Deus abençoe mais e
mais ao pastor Gilton Medeiros.
Estou saindo muito cheio de ale-
gria e do Espírito Santo. Para-

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Ligue para: (21) 2516-6080 | 98509-7276 (WhatsApp)

Consulte: juventudecrista.com.br | Email: eventos@juventudecrista.com.br

Para líderes de Ministérios
com Jovens

06 de fevereiro de 2021
De 8h30 às 17h

AS DICAS PARA QUEM VAI PARTICIPAR!

CURSO GERAÇÃO
CONECTADA

Para voluntários que atuam
na prevenção e resgate de

dependentes químicos
27 de fevereiro de 2021

De 8h30 às 17h

CURSO
RESGATE & VIDA

béns também para SBB.”
As novas oportunidades – As

próximas edições dos Cursos
estão programadas para acon-
tecer no mês de fevereiro, e
as inscrições estão abertas e

poderão ser feitas por telefo-
ne do Ministério Vida Radian-
te (21 2516-6080) ou pelo
WhatsApp (21 – 98509-7276)
ou ainda diretamente no site
juventudecrista.com.br onde

podem ser obtidas todas as in-
formações com detalhes. Faça
a inscrição e garanta a sua par-
ticipação e também da sua
equipe de ministério! Confi-
ra!

O TRABALHO com a juventude na igreja exige dos líderes uma visão centrada na vivência da vida cristã fundamentada no estudo da Bíblia, comunhão, testemunho, serviço e adoração

Até 01/02/2021
Até 05/02/2021
No local

INVESTIMENTOS
R$ 60,00
R$ 75,00
R$ 90,00

Até 22/02/2021
Até 26/02/2021
No local

INVESTIMENTOS
R$ 60,00
R$ 75,00
R$ 90,00

Local dos Cursos: Auditório do Centro Cultural da Bíblia – SBB
Rua Buenos Aires, 135, no Centro do Rio de Janeiro.
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Enfatizamos, desta feita, que algumas
questões começam a ser discutidas neste pós-
pandemia na área da educação, que, segundo
especialistas será uma das áreas mais
fortalecidas em função da forçada experiên-
cia de todos os atores envolvidos, e uma de-
las é que o EaD Digital, tende a ganhar cada
vez mais adeptos, bem como, o ensino re-
moto virtual, e ainda, o denominado ensino
híbrido, o que, entendemos, singelamente,
implicará num fundamental investimento
público e privado na instrumentalização do
corpo docente motivado, (capacitando pro-
fessores), e ao mesmo tempo numa pers-
pectiva de um corpo discente disciplinado,
(empoderando os alunos), sobretudo da gra-
duação, extensão, pós-graduação etc, para que
sejam atores protagonistas no processo ensi-
no-aprendizagem, responsáveis por sua atu-
ação acadêmica.

Neste diapasão algumas Faculdades Pri-
vadas, eis que, dependem da frutífera parce-
ria com seus alunos para o financiamento de
seus Cursos Superiores tem utilizado o ins-
trumental virtual para o Ensino Remoto;
destacando-se a experiência que a Faculdade
Evangélica das Assembleias de Deus no Bra-
sil - FAECAD, onde lecionamos: “A Igreja e o
Direito Civil”, “Apologética Contemporânea”,
e neste tempo a disciplina: “A Igreja e os
Direitos Humanos”, que, na finalidade de con-
tribuir para que os alunos do Curso de Teolo-
gia Presencial pudessem concluir seus estu-
dos nos prazos acadêmicos, disponibilizou
uma plataforma de comunicação digital, com
aulas gravadas em vídeos e aulas virtuais ao
vivo, como uma Instituição de Ensino Supe-
rior que teve a Avaliação Institucional do MEC
de 4,26, (num valor máximo de 5,0), tendo
já um projeto pedagógico, inclusive com a
certificação dos docentes, para a implemen-
tação do EaD em 2021.

Muitas lições certamente serão aprovei-
tadas por todos nós, apesar das negativas
Consequências da SARS-CoV-2 para Educa-
ção Brasileira, e algumas delas podem ser
positivas, às quais enfatizamos ao longo desta
sintética reflexão nesta área tão atingida e
que, nas faixas de ensino básico e fundamen-
tal alterou profundamente a rotina de famíli-
as, onde mães, pais e responsáveis, tiveram
o desafio de transformar-se em professores,
eis que, já são educadores, de seus filhos den-
tro de casa, o que certamente valorizou para
estes e para as crianças, os espaços escolares
institucionais; situação que colocou holofo-
tes na desigualdade tecnológica entre os
internautas brasileiros, eis que, sendo pes-
quisas de 2017, divulgadas pelo IPEA, mais

de 90% das classes A e B tem acesso a Gran-
de Rede Mundial de Computadores, entre-
tanto, pouco mais de 40% das classes D e E
estão conectados à Internet, além do que as
empresas de telecomunicação nacional estão
muito longe de prestarem um serviço ele-
trônico qualidade.

Uma das consequências que a Covid-19
provocou na Educação Brasileira, e que cer-
tamente vai ficar, como uma espécie de lega-
do positivo, é que a sociedade foi obrigada a
buscar rápidas soluções criativas, em substi-
tuição ao formato presencial, e as encontrou
em instrumental tecnológico disponível no
mercado e já utilizado, é claro numa escala
ainda muito incipiente, que são as ferramen-
tas digitais, às quais se tornaram parceiras
essenciais neste tempo de distanciamento
social forçado, sendo vital anotar-se que, como
explicitado, estas são instrumentos, e não fi-
nalidades em si mesmas, por isso, devendo
servir para facilitar a comunicação, a interação
professor-aluno, e não dificultar, pois muitas
das vezes exigem um verdadeiro treinamen-
to para entender seu funcionamento, até
mesmo a utilização de complexos tutoriais,
sendo relevante a máxima do “Plug and Play”.

Assim, algumas plataformas eletrônicas
possuem inúmeros recursos digitais para o
iniciados, mas, às vezes, com sofisticações
tecnológicas que não são acessíveis para a
maioria das pessoas, inclusive porque esta
geração, em sua grande maioria, é analógica,
está sendo obrigada a se adaptar rapidamente
pelas circunstâncias tornando-se digital, sob
pena de ficar excluída do mundo virtual, ten-
do que, às vezes, fazer cursos para aprender
a utilizar algumas ferramentas eletrônicas, e
aí, o instrumento digital acaba inviabilizando,
invés de facilitar, o processo ensino-aprendi-
zagem, por meio do ambiente virtual, ou seja,
a tecnologia on-line é tão somente uma fer-
ramenta eletrônica que existe para viabilizar
a comunicação virtual entre as pessoas, que
são a razão de ser da educação. Valendo, tam-
bém, neste caso o ensinamento de Jesus
Cristo, “O sábado foi feito para o homem, e
não o homem para o sábado”, Marcos 2:27.

AS CONSEQUÊNCIAS DA SARS-COV-2
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (2/2)

O Ministério Vida Radiante – Centro de
Juventude Cristã é um instrumento de Deus,

organizado como uma associação que é composta
por voluntários que entendem que a sua vocação

é trabalhar para resgatar vidas através do
treinamento e capacitação de suas lideranças.
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DIAS MELHORES VIRÃO
Quando consideramos a situação em

que o mundo se encontra nesse início de
ano – guerras e rumores de guerra en-
tre as grandes potências mundiais; o
flagelo de uma pandemia que semeia a
morte e o desespero em todos os cantos
do mundo; as disputas políticas cada vez
mais acirradas entre os diversos segmen-
tos da sociedade; o acirramento das lutas
entre as diferentes correntes de pensa-
mento e os seus seguidores; e o avanço,
cada vez mais evidente, das agendas anti-
humanas e pseudo progressistas como a
liberação da eutanásia, do aborto e do con-
sumo de drogas psicotrópicas – somos
tomados de um profundo sentimento de
desânimo.

É, como disse o apóstolo Paulo, quan-
do escreve para os cristãos de Éfeso: “Os
dias em que vivemos são maus.” (Ef 5.16).
E, nesses dias difíceis, ter esperança, acre-
ditar em dias melhores, em solução e di-
álogo parece coisa de quem vive fora da
realidade!

Mas, para os que creem, existe espe-
rança. A Bíblia ensina que podemos es-
perar um futuro melhor, pois “... os sofri-
mentos do tempo presente não podem ser
comparados com a glória a ser revelada em
nós.” (Rm 8.18)

Ou, em outras palavras, mesmo que
vivamos dias de apreensão e até de sofri-
mento, devemos nos manter confiantes
e seguros, pois o Senhor é quem garan-
te: “No mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo; eu venci o mundo.” (Jo 16.33).

Assim, se o que nos cerca é desani-
mador e até ameaçador, levantemos os
nossos olhos e os fixemos naquele que é
a fonte de toda esperança: aquele que
venceu a morte, a dor e hoje, com todo
poder e glória, reina soberanamente –
“É-me dado todo o poder no céu e na terra.”
(Mt 28.18) e “Deus o exaltou soberana-
mente e lhe deu um nome que é sobre todo
o nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho dos que estão nos céus, e na
terra, e debaixo da terra, e toda língua con-

fesse que Jesus Cristo é o
Senhor, para glória de
Deus Pai.” (Fp 2.9-11)

Creia! Dias melhores
virão!
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Curso EBD Viva resgata a perspectiva
bíblica do ensino na Igreja

Com cerca de quarenta edi-
ções já realizadas, o Curso EBD
Viva é uma oportunidade para
professores, diretores, supe-
rintendentes, coordenadores e
demais envolvidos com o en-
sino da Bíblia na Igreja. O EBD
Viva é um curso muito apreci-
ado pelos seus participantes,
como testemunha Márcia Car-
doso, da Igreja Batista Betel do
Rio de Janeiro, que após parti-
cipar da edição realizada em
sete de novembro de 2020,
declarou: “Trabalho excelente!
Bem voltado para as necessida-
des atuais das EBDs. Palavra
bem objetiva. Gostei muito da
ênfase que foi dada em traba-
lhar as lições com o objetivo de
mudança de vida hoje! É o ensi-

Av. Marechal Floriano, 38 – Sala 905 – Centro
20080-007 RIO DE JANEIRO, RJ

Tel.: (21) 2516-6085 | 98509-7276  (WhatsApp)
juventudecrista.com.br

eventos@juventudecrista.com.br

Para mais informações e inscrições:

Data: 13/03/2021
Horário: De 8h30 às 17h

Local: Igreja Batista no Parque Mendanha
Av. Catarinense Qd L / Lt 29 e 30

Campo Grande - Rio de Janeiro, RJ

* Inscrições
coletivas:
Seis ou mais de
seis inscrições
por Igreja.

INVESTIMENTOS:
Inscrições
Até 01/03
Até 12/03
No local

Coletivas*
R$ 45,00
R$ 54,00
R$ 80,00

Individuais
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 80,00

CURSO EBD VIVA
Capacitação Para Quem
Ensina a Bíblia na Igreja

no bíblico aplicado na vida atu-
al, no dia a dia, trazendo mu-
danças de atitude.” Como Már-
cia, outro participante, Emílio
Rufino Vieira da Igreja Batista
do Galeão, no Rio de Janeiro,
garantiu: “O curso é nota 10,
maravilhoso! Seria bom se fosse
possível ministra-lo em todas as
igrejas. Sobre professor de EBD
concordo com tudo que foi ensi-
nado. Parabéns pelo curso!”

Próxima edição – Em virtu-
de da sua ampla aceitação o
Curso EBD Viva já tem uma
nova edição agendada: desta
vez a equipe do Ministério Vida
Radiante estará na Igreja Ba-
tista no Parque Mendanha,
na Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, no dia 13 de março. Com

início às 8h30, o Curso se es-
tenderá até as 17h, com inter-
valos para cafezinho e almoço.

Temas do Curso – Os inscri-
tos terão oportunidade de par-
ticipar de quatro palestras, com
os seguintes temas: A EBD e
os seus desafios na atualidade;

Liderando a EBD; O professor
da EBD e o seu ministério e,
finalmente, Panorama das fai-
xas etárias da EBD.

Inscrições – As inscrições
para o Curso já estão abertas e
poderão ser feitas diretamen-
te na secretaria da Igreja Batis-

ta no Parque Mendanha (às
quartas-feiras, de 19h30 às 21h
e aos domingos, às 9h00 e às
18h30).

Para agendar a ida à Igreja,
ligue para 21 98358-5431
(Giseli Oliveira). Também é
possível fazer inscrições dire-

tamente no Ministério Vida
Radiante (21 – 98509-7276)
ou ainda pelo site juventude
crista.com.br.

Faça a sua inscrição e garan-
ta a sua participação e da equi-
pe de professores da EBD da
sua igreja!

DESCONTO PARA GRUPOS
Organize um grupo ou uma caravana em sua igreja e

aproveite para participar do Curso EBD Viva com des-
conto! As igrejas que fizerem seis ou mais de seis inscri-
ções terão 10% de desconto no valor da inscrição! Isso
significa que, para igrejas que fizerem 10 inscrições a
décima-primeira será grátis. Aproveite!

O Curso EBD Viva é formatado em quatro sessões, com intervalos para troca de ideias, cafezinho e visita ao estande
preparado pelo Ministério Vida Radiante para estas ocasiões com livros, Bíblias, recursos e materiais didáticos diversos

A PROPOSTA básica do Curso EBD Viva é o resgate da centralidade do ensino da Bíblia na Escola Bíblica Dominical
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* PORTAS ABERTAS é uma
organização cristã que

atua em mais de 60 países
apoiando os cristãos

perseguidos por sua fé em
Jesus. Mais informações:

portasabertas.org.br.

Cristãos assistem refugiadas da Coréia do Norte

A colaboradora de campo da
Portas Abertas, Rebecca*, tra-
balha com mulheres norte-
coreanas refugiadas na China.
Todas elas caíram em armadi-
lhas das quadrilhas de tráfico
humano, que as vendem para
bordéis e homens chineses. A
política de apenas um filho tem
gerado uma falta de mulheres
e, por isso, os homens mais
pobres com frequência não
conseguem se casar. Para re-
solver a situação, eles com-
pram uma noiva. Frequente-
mente são mulheres norte-
coreanas, que acabam sendo
abusadas.

Os voluntários que atuam
no campo garantem a elas cui-
dado pastoral, estudo bíblico e
um pouco de dinheiro para
sobrevivência.

Apesar de ser um ministé-
rio perigoso, a nossa colabora-
dora Rebecca está muito ale-

Voluntários enfrentam sérios riscos para trabalhar com refugiadas norte-coreanas na China. A colaboradora da
Portas Abertas, Rebecca, que iniciou um trabalho com mulheres no país fala sobre as dificuldades do ministério

gre. Ao falar sobre o ministé-
rio, ela explica que, juntas, elas
adoram a Deus e estudam a
palavra. Além disso, Rebecca
oferece o que as norte-corea-
nas precisam em encontros
que geralmente ocorrem duas
vezes por mês.

Ao ouvirem a palavra de
Deus pela primeira vez, essas
mulheres riem e respondem
como se ela não fizesse o me-
nor sentido. Mas quanto mais
ouvem os versos e sermões,
compreendem que a mensa-
gem é séria. “É muito difícil
ensiná-las a Palavra porque, em
suas mentes, há uma mistura
de ideias que aprenderam na
terra natal e que são contrári-
as aos ensinamentos de Jesus.
Por isso, a Palavra não vai dire-
to aos corações. Elas realmen-
te querem crer, mas as men-
sagens da Bíblia são tão dife-
rentes do que aprenderam que
leva tempo para aceitarem a
verdade.”

Rebecca sabe que leva tem-
po para mudar esse modo de

pensar. Por isso, ao invés de
tentar persuadi-las, continua
ensinando as mensagens bíbli-
cas. Um dia, elas conseguem
compreender que aquilo é a
verdade e aí, suas vidas mu-
dam gradualmente.

Grandes desafios – Como
as norte-coreanas não têm
nenhum documento, são con-

sideradas refugiadas ilegais na
China. Sendo assim, apenas se
encontrar com elas já é peri-
goso. Além disso, o trabalho da
Portas Abertas não é visto
como favorável ao governo
chinês, então é preciso evitar
todas as possibilidades de colo-
car o ministério em risco. Essa
é a parte mais difícil.

“Eu vou até essas mulhe-
res, falo a elas sobre Deus, ado-
ramos juntas e estudamos a
Bíblia. As vidas delas são real-
mente difíceis e pesadas. Elas
deveriam ser bem recebidas,
mas, ao invés disso, são trata-
das apenas como uma forma
de produzir bebês. Por não
possuírem documentação, não
podem viajar livremente pela
China. Elas não podem fazer o
que querem, estão presas nes-
sa situação”, explica Rebecca.

Ela compartilhou sobre
uma das mulheres que o ma-
rido era muito velho para tra-
balhar. Além disso, ela ainda
precisava cuidar do filho, en-
tão trabalhava para sustentar a
família. Em meio ao desespe-
ro, ela decidiu ir para a Coreia
do Sul. Outra razão para isso é
que ela precisava de dinheiro
para trazer o outro filho dela
da Coreia do Norte, o que cus-
tava muito. A mulher deixou
o marido, mas foi pega pela po-
lícia chinesa. Quando isso acon-
tece, há sempre uma grande

possibilidade de ser enviada de
volta para a Coreia do Norte.

“Nós ficamos preocupados
e oramos muito por ela. Feliz-
mente, todas as irmãs do es-
tudo bíblico que oraram por ela
experimentaram alívio ao orar,
isso me inclui. Nós sentimos
paz nos corações. Essa foi a res-
posta para nossas orações”, afir-
ma.

Após entrar em contato
com a polícia, eles disseram
que não precisávamos nos pre-
ocupar. Porém, a situação ain-
da se arrastou por meses.
Eventualmente, Deus a liber-
tou e permitiu que voltasse
para a família.

*Nome alterado por seguran-
ça.

PORTAS ABERTAS *

COREANA alcançada pelos cristãos que atuam na China
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Atendendo ao apelo do Senhor, Gideão foi combater
os midianitas, os sugadores da economia israelita. Para
isso, Gideão convocou um exército. É que ele gostava de
gente, “muita gente” (Jz 7.2). Tanto gostava de gente que
“Gideão teve setenta filhos” (Jz 8.30). Imagine então o
tamanho do seu exército: reuniu 32 mil soldados (Jz 7.3).
Com tanta gente, a vitória seria esmagadora. Do ponto de
vista militar, Gideão estava corretíssimo. Mas estranha-
mente o Senhor mandou que Gideão despedisse uma boa
parte daquela tropa. Para que não houvesse depois o argu-
mento de que a vitória foi graças à força de tantos múscu-
los (Jz 7.2). Inicia-se, pois, assim, a operação “redução de
contingente”. Dispensam-se 22 mil homens. 22 mil pedi-
ram o boné e deram baixa quando ouviram: “Quem for
medroso e tímido volte” (Jz 7.3). A tropa caiu para 10 mil
homens. Que bom que desistiram! Há momentos na vida
de um povo em que só a coragem é que pode mudar o
rumo de sua história. Finalmente, o exército fechou com
apenas... 300 soldados. Era menos de 1% dos alistados
inicialmente. É que Deus prefere trabalhar com uma
minoria de crentes do que com uma multidão de incrédu-
los. Há mais poder numa minoria com Deus do que numa
maioria prepotente. No mundo hoje, nós também somos
uma minoria vitoriosa. Como disse Jesus: “Não temas, ó
pequeno rebanho! Porque a vosso Pai agradou dar-vos o
reino” (Lc 12.32).

Depois de vitorioso, Gideão deu outra prova de humil-
dade. Multidões se acotovelaram diante de sua casa pedin-
do que ele concordasse em ser coroado o rei de Israel. A
popularidade de Gideão estava batendo recordes históri-
cos. “Gideão, porém, lhes respondeu: Nem eu dominarei
sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós domi-
nará” (Jz 8.23). Ele não caiu nem mesmo na tentação de
indicar o seu sucessor. Gideão desviou o foco de sua pes-
soa para a pessoa de Deus. Gostaria de saber por onde
anda essa humildade perdida hoje?

COMPETÊNCIA E HUMILDADE –
CONCEITOS ANTAGÔNICOS?

Pastor da 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, RJ

Verão aumenta a incidência
do câncer de pele

De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca), do
Ministério da Saúde, o câncer
de pele é o mais frequente no
Brasil e no mundo e correspon-
de a 27% de todos os tumores
malignos do país. A exposição
excessiva ao sol e sem o uso
de filtro solar são fatores de
risco que contribuem para o
desenvolvimento do câncer de
pele. Em um país ensolarado
como o Brasil é preciso ficar
alerta para os sintomas doença
e a importância do diagnóstico
precoce. Por isso, a melhor for-
ma de prevenir, diagnosticar e
tratar é a informação.

Com esse propósito – dimi-
nuir a incidência dos casos de
câncer de pele através da in-
formação – a ALERJ – Assem-
bleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro aprovou a Lei
9.176/21, de autoria do depu-
tado Márcio Canella (MDB),
sancionada pelo governador
em exercício, Cláudio Castro,
e publicada no Diário Oficial
Extra na terça-feira, dia 12 de
janeiro que trata da criação de
uma a campanha de preven-
ção ao câncer de pele chamada
“Janeiro Laranja”.

O símbolo da Campanha

será “uma cara desenhada em
forma de Sol, na cor alaranjada,
com os dizeres “Curta um
bronzeado, mas não se quei-
me”. Ao longo do mês, deve-
rão ser desenvolvidas ações
educativas tais como palestras
e seminários nos diversos seg-
mentos da sociedade. A medi-
da também prevê a ampliação
do acesso ao exame preventi-
vo.

“A medida procura se ajus-
tar à campanha já desenvolvi-

da pela Sociedade Brasileira de
Dermatologia no início do ve-
rão, estação mais quente do ano,
com a intenção de estimular a
população na prevenção e no
diagnóstico do câncer da pele”,
explicou o autor da Lei.

É preciso que se destaque
que a importância dessa medi-
da fica evidente quando se
considera a ocorrência do cân-
cer de pele no Brasil. Segundo
o Ministério da Saúde, no Bra-
sil, o número de casos novos

DA REDAÇÃO

(*) Com informações da
Assessoria de Comunica-
ção Social da ALERJ e do

Ministério da Saúde

A boa notícia é que o câncer de pele é
de fácil prevenção pelo controle dos fatores

de risco. Os principais cuidados são:

! Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.
! Sempre que possível, abrigar-se em lugares com
sombra.
! Usar proteção adequada, como roupas, bonés ou
chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção
UV, sombrinhas e barracas.
! Aplicar na pele, antes de se expor ao sol, filtro (pro-
tetor) solar com fator de proteção 30, no mínimo. É
necessário reaplicar o filtro solar a cada duas horas,
durante a exposição ao sol, bem como após mergulho
ou grande transpiração. Mesmo filtros solares “à pro-
va d’água” devem ser reaplicados.
! Usar filtro solar próprio para os lábios.
! Em dias nublados, também é importante o uso de
proteção.
! As tatuagens podem esconder lesões, portanto, me-
recem atenção.
! Nas atividades ocupacionais, pode ser necessário
reformular as jornadas de trabalho ou a organização
das tarefas desenvolvidas ao longo do dia.

de câncer de pele não mela-
noma esperados, para cada ano
do triênio 2020-2022, será de
83.770 em homens e de
93.170 em mulheres, corres-
pondendo a um risco estima-
do de 80,12 casos novos a cada
100 mil homens e 86,66 casos
novos a cada 100 mil mulhe-
res.

O câncer de pele não mela-
noma em homens é mais in-
cidente nas Regiões Sul, Cen-
tro-Oeste e Sudeste, com um
risco estimado de 123,67/100
mil, 89,68/100 mil e 85,55/100
mil, respectivamente. Nas
Regiões Nordeste e Norte,
ocupa a segunda posição, com
um risco estimado de 65,59/
100 mil e 21,28/100 mil, res-
pectivamente. No que diz res-
peito às mulheres, o câncer de
pele não melanoma é mais in-
cidente em todas as Regiões
brasileiras, com um risco esti-
mado de 125,13 /100 mil (Cen-
tro-Oeste), 100,85 /100 mil
(Sudeste), 98,49/100 mil (Sul),
63,02 /100 mil (Nordeste) e
39,29/100 mil (Norte).
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O ano passado foi um ano
atípico em nossa caminhada.
Vivenciamos algo, antes, inima-
ginável: a terra parou! O co-
mércio cessou. O trânsito de
pessoas se reduziu drastica-
mente. Até as igrejas inter-
romperam suas atividades
presenciais.

O que se imaginava fosse
algo passageiro, arrastou-se por
todo o ano; e, ao que tudo indi-
ca, não será tão diferente em
2021. Para alguns, a crise
descortinou oportunidades
ímpares; para outros, entre-
tanto, trouxe consigo a ruína.

Ainda é cedo para avaliar o
saldo real da pandemia. Uma
coisa, porém, é certa: precisa-
mos seguir em frente! E, ao
prosseguir, devemos trazer à
memória o que nos pode dar
esperança (Lm 3.21).

Não podemos ficar estagna-
dos em 2020. Precisamos re-
ceber este novo ano com a dis-
posição para a renovação em
todos os aspectos. Como cris-
tãos, somos alimentados pela
expectativa escatológica de que
tudo se fará novo. É evidente
que isso se aplica ao porvir,
com Cristo, mas deve impactar
também o nosso presente, a
nossa maneira de encarar a
realidade.

Portanto, este novo ano
deve ser um tempo de reno-
vação! Aqui são propostas al-
gumas áreas vitais, nas quais
devemos buscar a renovação:

1. Renovação da FIDELIDADE
a Deus e à sua Palavra

O primeiro versículo de
Deuteronômio 4 nos desafia:
“Agora, pois, ó Israel, ouve os
estatutos e os juízos que eu vos
ensino, para os cumprirdes,
para que vivais, e entreis, e
possuais a terra que o Senhor,
Deus de vossos pais, vos dá”.

A fidelidade é expressa atra-
vés da observância dos estatu-
tos e juízos do Senhor. O com-
promisso com Deus requer

É tempo de renovação!

Pastor da Igreja
Presbiteriana de Guaçuí,
ES é o Diretor da Editora

de Estudos Bíblicos
DIDAQUÊ

vida de fidelidade. Israel foi
desafiado a demonstrar sua fi-
delidade a Deus, mediante a
obediência aos mandamentos
do Senhor. Isso foi estabeleci-
do como condição para a posse
da Terra Prometida e o desfru-
te das bênçãos que nela havia.

Quando da renovação da ali-
ança com Deus, em Siquém,
Josué exortou o povo à fideli-
dade, dizendo: “Agora, pois,
temei ao Senhor e servi-o com
integridade e com fidelidade”
(Js 24.14).

Porém, é importante lem-
brar que a fidelidade é fruto do
Espírito. Para renovar a fideli-
dade a Deus é necessário de-
pender da direção do Espírito
Santo, como diz Paulo: “andai
no Espírito e jamais satisfareis
à concupiscência da carne”; “os
que são de Cristo Jesus cruci-
ficaram a carne, com as suas
paixões e concupiscências” (Gl
5.16,24). Como diz a letra do
hino sacro, “o fiel obedece ao
que Cristo mandar”.

Para fazer de 2021 um ano
realmente novo, você precisa
renovar sua fidelidade a Deus.
A fidelidade tem um preço,
mas, também, uma recom-
pensa. Assim diz o Senhor: “Sê
fiel até à morte, e dar-te-ei a
coroa da vida” (Ap 2.10).

2. Renovação da vida de
TESTEMUNHO

Em Deuteronômio 4.6, so-
mos exortados: “Guardai-os,
pois, e cumpri-os, porque isto
será a vossa sabedoria e o vos-
so entendimento perante os
olhos dos povos que, ouvindo
todos estes estatutos, dirão:
Certamente, este grande povo
é gente sábia e inteligente”.

Israel deveria ser um refe-
rencial para as nações vizinhas.
O seu estilo de vida deveria
impressionar positivamente as
nações à sua volta. Esse desa-
fio pesa também sobre os nos-
sos ombros hoje. O testemu-
nho cristão é uma exigência do

discipulado. Quando vivemos
em novidade de vida, nosso
testemunho se torna eviden-
te perante os homens. Jesus
nos chama a apresentar um
bom testemunho no mundo:
“Assim, brilhe também a vos-
sa luz diante dos homens, para
que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que
está nos céus” (Mt 5.16).

A disposição para renovar
em 2021, certamente, irá me-
lhorar o nosso testemunho
perante a sociedade. O que
Cristo fez em nós precisa se
tornar evidente perante todas
as pessoas. Somos desafiados a
produzir frutos dignos de ar-
rependimento (Lc 3.8). O tes-
temunho cristão é pessoal; e
deve ser renovado continua-
mente.

3. Renovação da
 INTIMIDADE com Deus

Deuteronômio 4.7 ponde-
ra: “Pois que grande nação há
que tenha deuses tão chega-
dos a si como o Senhor, nosso
Deus, todas as vezes que o in-
vocamos”?

Ter intimidade com Deus
significa manter estreita co-
munhão com Ele; comunhão
traduzida em afeição, confian-
ça, reverência e serviço. A Bí-
blia relata a história de homens
que demonstraram ter gran-
de intimidade com Deus:
Enoque, que “andava com
Deus”; Moisés, com quem
“falava Deus face a face... como
qualquer fala a seu amigo”; Jó,
“homem íntegro e reto, te-
mente a Deus e que desviava
do mal”; Davi, “o homem se-
gundo o coração de Deus”; e
tantos outros.

Não havia barreiras entre
esses homens e Deus. Sobre
Moisés, o Senhor chegou a
afirmar o seguinte: “Ouvi,
agora, as minhas palavras; se
entre vós há profeta, eu, o Se-
nhor, em visão a ele, me faço
conhecer ou falo com ele em

sonhos. Não é assim com o
meu servo Moisés, que é fiel
em toda a minha casa. Boca a
boca falo com ele, claramente
e não por enigmas; pois ele vê
a forma do Senhor” (Nm
12.6,7).

Deus deseja que os seus fi-
lhos experimentem intimida-
de com ele. Segundo o salmis-
ta, “a intimidade do Senhor é
para os que o temem, aos quais
ele dará a conhecer a sua alian-
ça”.

Neste novo ano, renove sua
intimidade com Deus. Leia
mais a Bíblia e medite nela! Ore
mais a Deus!

4. Renovação da vida
de SANTIDADE

Os versículos 9 e 10 do re-
ferido cap. 4 de Deuteronômio
propõem ainda: “Tão-somen-
te guarda-te a ti mesmo e guar-
da bem a tua alma, que te não
esqueças daquelas coisas que
os teus olhos têm visto, e se
não apartem do teu coração
todos os dias da tua vida... (...)
Não te esqueças do dia em que

Leia Deuteronômio 4.1 a 10
estiveste perante o Senhor, teu
Deus, em Horebe...” Diante
das promessas relativas à Ter-
ra Prometida, o povo foi desa-
fiado a cultivar vida de santida-
de: “Disse Josué ao povo:
Santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no
meio de vós” (Js 3.5).

Nós também temos da par-
te do Senhor preciosas pro-
messas. Mas, a concretização
dessas promessas em nossas
vidas depende da santidade. É
por isso que o apóstolo Paulo
escreveu em II Coríntios 7.1:
“Tendo, pois, ó amados, tais
promessas, purifiquemo-nos
de toda impureza, tanto da car-
ne como do espírito, aperfei-
çoando a nossa santidade no te-
mor de Deus”.

Jesus afirma que “bem-
aventurados são os limpos de
coração porque verão a Deus”
(Mt 5.8). Em Hebreus 12.14, a
Palavra de Deus nos exorta:
“Segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual nin-
guém verá o Senhor”. A santi-
dade é a essência da renovação
a que somos chamados, no

novo ano que se inicia. A san-
tidade fará toda a diferença.

Renovar implica em reco-
meçar, restaurar, consertar,
corrigir, melhorar em todos os
aspectos; implica em dar novo
brilho, empenhar novas forças,
trazer de novo à lembrança.
Este novo ano deverá ser um
tempo de renovação, para to-
dos nós, em todos os aspectos
do nosso viver.
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O mundo que conhecía-
mos não existe mais. Hoje
não existe mais o normal
do inicio de 2020, por isso
não temos como retornar
para ele. As mudanças já
aconteciam em alta veloci-
dade, agora essa velocidade
aumentou com a Covid-19.
Temos que aceitar a nova realidade e nos adaptar. Com a
igreja não pode ser diferente.

A mudança que se espera da igreja não é em sua essên-
cia, mas em sua estrutura, e sua forma, em seu “jeito de
ser”.

A igreja já se encontra diante de novos desafios:
Enquanto a sociedade brasileira era cobrada a higienizar

as mãos, milhões de pobres não puderam e ainda não
podem fazê-lo por falta de água tratada.

A fome se agravou. Muitas famílias dependiam dos
benefícios sociais dos idosos que faleceram. O desempre-
go segue aumentando. Pequenos negócios seguem fe-
chando. O auxílio emergencial definido pelo Congresso
Nacional chegou ao fim. Estas situações certamente leva-
rão as igrejas mais sensíveis a refletirem sobre suas pró-
prias estratégias de socorro aos irmãos que vivem na mais
angustiante carência.

Algumas igrejas já vinham atuando na área da assis-
tência com distribuição de cestas básicas e roupas. Duran-
te a pandemia esta experiência foi ampliada. A atual crise
econômica sinaliza que essa prática vai perdurar por mui-
to tempo.

Se nossos templos confortáveis nos levaram ao como-
dismo, hoje, os templos vazios poderão nos impulsionar a
fazer missões urbanas.

Os crentes, assim como toda a sociedade, andavam com
pressa buscando por coisas. Agora, quem sabe, aprendam
a escutar o grito daqueles que sofrem, que vivem de for-
ma desumana, oprimidos, muito longe da dignidade para
a qual foram criados.

A igreja sabe que precisa defender a vida. A economia
não é templo do Espírito Santo. A própria economia preci-
sa estar a serviço da vida! A vida precisa estar em primeiro
lugar em nossas preocupações. A igreja na pandemia está
aprendendo a ser hospital de campanha: cuida da preven-
ção, faz diagnósticos e ajuda na convalescência. Muitos
doentes das emoções já estão procurando a igreja.

Meu desejo e oração é que a sua igreja local esteja
preparada para ser instrumento de cura e agência de soli-
dariedade.

O MUNDO MUDOU COM
A PANDEMIA - E A IGREJA?

Advogado, Coordenador do Fórum da Cidadania e
membro da Igreja Batista Itacuruçá, no Rio de Janeiro.

Batistas lançam
campanha de

Missões Mundiais

O DEUS DA BÍBLIA É UMA
DIVINDADE MISÓGINA?

Muitos críticos da Bíblia e dos valores judaico-cristãos
afirmam que o Deus da Bíblia é misógino, isto é, odeia as
mulheres. Pelo menos essa é a forma como o renomado
biólogo ateu Richard Dawkins se refere ao Deus do Anti-
go Testamento. Mas será que essa afirmação se sustenta
com justiça? Creio que não. E abaixo demonstro as mi-
nhas razões.

As críticas geralmente se baseiam na ideia de que as
mulheres eram tidas como propriedades dos homens no
antigo Israel: Sara se refere a Abraão como “meu senhor”
(Gn 18.12); as meninas hebraicas pertencem à “casa de
seu pai” (Lv 22.13); a mulher fica cerimonialmente im-
pura o dobro de dias quando dá à luz uma menina (Lv
12.2-5); a “mulher do teu próximo” é listada dentre ou-
tras propriedades do próximo que não se deve cobiçar (Êx
20.17). Some-se a isso as palavras paulinas contra a parti-
cipação feminina em Corinto (1 Co 14.34-35) e em Éfeso
(2 Tm 2.11-12).

Eu não conseguirei tratar todos esses textos aqui, mas
quero demonstrar o valor atribuído por Deus às mulhe-
res. Nos próximos artigos, pretendo tratar os versículos
usados pelos críticos.

Homem e mulher têm a mesma dignidade diante de
Deus, visto que sua imagem foi concedida a ambos: “Criou
Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; o homem e mulher os criou” (Gn 1.27).

Pode ser objetado que, por causa da queda, a posição da
mulher tenha se tornado inferior à do homem. Mas mes-
mo após a queda, a lei ordena que o filho deve honrar a
mãe tanto quanto o pai (Êx 20.12), sendo obediente igual-
mente a ambos (Pv 6.20).

Thiago Titillo é pastor batista,
professor e escritor.

MARCIA PINHEIRO (*)

O lançamento oficial da
campanha de mobilização de
2021 da agência missionária
para os povos estrangeiros da
Convenção Batista Brasileira, a
Junta de Missões Mundiais,
acontecerá no dia 30 de janei-
ro, às 19h30, em uma trans-
missão exclusiva no Canal
JMM no Youtube. “Viva o Po-
der de Transformar” será o
tema da campanha, fundamen-
tado no texto bíblico de 2Timó-
teo 1.7. A intenção é mobilizar
e despertar as igrejas de todo o
país para anunciar o Evange-
lho a todos os povos e nações,
missão com a qual é compro-
metida há 113 anos.

Sob os seus quatro pilares
missionários: orar, mobilizar,
ofertar e ir, Missões Mundiais
irá apresentar no culto de lan-
çamento a relevância do tema
e ideias de como as igrejas po-
dem se engajar para realizar e
contribuir com a campanha
que tem sua identidade visual

baseada na região da Ásia Ori-
ental.

No site missoesmundiais.
com.br/campanha é possível
encontrar todo o material de
apoio para que cada igreja e
congregação realize a campa-
nha missionária, adaptando
conforme a sua realidade.

O diretor executivo de Mis-
sões Mundiais, Pr. João Mar-
cos Barreto Soares explica: “A
ação do Espírito Santo trans-
forma. Transforma quem por
ele se deixa conduzir. Trans-
forma o mundo com os que se
deixam conduzir por ele. Por
isso o desafio desta campanha
é viver o poder que transfor-
ma. Transformar não pelo ódio
e nem pela destruição, mas
pelo amor e com equilíbrio.
Desta forma, somos todos de-
safiados a viver o poder que
transforma.”

(* Gerência de Comunica-
ção e Marketing da Junta

de Missões Mundiais

O Pr. JOÃO MARCOS SOARES, o Diretor Executivo de Missões
Mundiais desafia os cristãos a manter o apoio a proclama-
ção do evangelho no mundo
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Einstein para todos
McGrath apresenta em “Uma teoria de tudo (que importa)” o

pensamento de Albert Einstein e o seu legado para a ciência e a fé

As confissões de Tolstói
Uma confissão registra a luta pela busca do significado e o sentido

da vida quando tudo parece absurdo

“Minha vida parou. Eu podia respirar, comer,
beber, dormir, porque não podia ficar sem respirar,
sem comer, sem beber, sem dormir; mas não exis-
tia vida, porque não existiam desejos cuja satisfa-
ção eu considerasse razoável. Se eu desejava algo,
sabia de antemão que, satisfizesse ou não meu
desejo, aquilo não daria em nada.” (Liev Tolstói)

Uma confissão é a obra que registra a inten-
sa crise de fé de Tolstói quando, em 1879, já
tendo escrito duas das mais aclamadas obras da
literatura universal, Guerra e Paz e Anna
Kariênina, ele se questiona sobre o sentido da
vida e é confrontado com pensamentos suici-
das.

A narrativa de sua crise e a busca por res-
postas estão apresentadas, de maneira autênti-
ca e não menos comovente, em tradução de
Rubens Figueiredo.

Liev (ou Leon) Nikolaye vich Tolstói nasceu
em 9 de setembro de 1828, em Yasnaia Poliana,
na Rússia, e morreu em 20 de novembro de
1910. Nascido em uma família aristocrática,
Tolstói é conhecido pelos romances Guerra e
Paz (1869) e Anna Karienina (1877), muitas
vezes citados como verdadeiros pináculos da

Alister McGrath, re-
nomado professor de Ci-
ência e Religião na Uni-
versidade de Oxford,
examina a vida e o legado
de Einstein, na obra Uma
teoria de tudo (que im-
porta), explicando seu
significado científico e
considerando o que
Einstein fez e não fez, o que ele acreditava e
não acreditava sobre ciência, religião e o signifi-
cado da vida.

Instigante e esclarecedor, o livro é leitura
obrigatória para quem deseja compreender o
papel da fé em um mundo em que a ciência e a
tecnologia ocupam papel fundamental na soci-
edade e influenciam o estilo de vida das pesso-
as.

Sobre o autor – Alister McGrath é atual-
mente professor de Ciência e Religião na Uni-
versidade de Oxford, onde obteve o doutorado
em biofísica molecular, em teologia e em his-
tória intelectual. Ex-ateu, tornou-se conhecido
por seu envolvimento em debates culturais

sobre a racionalidade e a relevância da fé cristã,
e também por A vida de C. S. Lewis, biografia
publicada pela Mundo Cristão. Autor de mais
de cinquenta livros e palestrante renomado,
McGrath vive em Cotswolds, perto de Oxford.
Seu interesse principal se concentra na histó-
ria do pensamento cristão, com ênfase particu-
lar na relação entre as ciências naturais e a fé
cristã. Ex-ateu, o Dr. McGrath é considerado
um dos mais influentes pensadores cristãos da
atualidade.

ficção realista. Ele alcançou aclamação literária
ainda jovem, primeiramente com sua trilogia
semiautobiográfica, Infância, Adolescência e Ju-
ventude (1852-1856) e por suas Crônicas de
Sebastopol (1855), obra que teve como base
suas experiências na Guerra da Crimeia.

A ficção de Tolstói inclui dezenas de históri-
as curtas e várias novelas como A Morte de
Ivan Ilitch (1886), Felicidade Conjugal (1859) e
Hadji Murad (1912). Ele também escreveu al-
gumas peças e diversos ensaios filosóficos.

UMA CONFISSÃO
Liev Tolstói
Mundo Cristão
128 páginas

UMA TEORIA
DE TUDO (QUE
IMPORTA)
Alister Mc Grath
Mundo Cristão
192 páginas

Deus realmente ordenou
o genocídio?

Como compreender a justiça de Deus é o desafio que essa obra
discute a partir de perguntas como “Como conciliar o Deus “violento”

do Antigo Testamento com o Jesus amoroso?

Seria possível que
uma divindade boa,
generosa e amorosa
ordenasse a matança
de nações inteiras?
Muitas vezes evita-
mos a leitura de pas-
sagens complicadas
do Antigo Testamen-
to e saltamos rapida-
mente para as páginas
sobre Jesus, que ama
os inimigos e é gene-
roso em perdoar. Mas
a pergunta permanece sem resposta.

Nesta obra, Paul Copan une-se a Matthew
Flannagan para lidar com algumas das passa-
gens mais desconfortáveis das Escrituras. Jun-
tos, eles ajudam cristãos e descrentes a com-
preender as implicações bíblicas, teológicas, fi-
losóficas e éticas dos textos do Antigo Testa-
mento que tratam da guerra.

Escrito por estudiosos renomados, Deus
realmente ordenou o genocídio? é uma leitura
necessária.

Sobre os autores – Paul Copan é um teólogo
cristão, filósofo analítico, apologista e autor. Atu-
almente, ele é professor na Universidade Atlân-
tica de Palm Beach e detém a cátedra de filoso-
fia e ética da família Pledger e Matthew
Flannagan é um teólogo com proficiência em
filosofia analítica contemporânea. Ele possui um

PhD em Teologia
pela Universidade de
Otago, um mestrado
(com honras de pri-
meira classe) e um
Bacharelado em Filo-
sofia pela Universida-
de de Waikato; ele
também possui um
diploma de pós-gra-
duação em ensino
secundário do
Bethlehem Tertiary
Institute e um Diplo-

ma de Graduação em história da Massey
University.

OS AUTORES Paul Copan e
Matthew Flannagan

DEUS REALMENTE
ORDENOU O GENOCÍDIO?

Paul Copan e Matthew Flannagan
Editora Vida Nova

400 páginas
Edição em português: 2020
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