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Sensíveis a um drama que atinge duramente famílias, escolas, empresas e enfim, toda sociedade, igrejas e instituições cristãs de todo Brasil estão empenhadas em agir para
socorrer as pessoas que vivem na situação de dependência química. Confira o que as igrejas batistas de Itacuruçá, na Tijuca e a 1ª de Santa Cruz, 1ª de Santíssimo e Memorial de
Santa Cruz, todas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, estão fazendo. PÁGINAS 6 e 7.
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SUGESTÕES PARA O
TESOUREIRO ECLESIÁSTICO

Organize-se: Estabeleça prazo para fechamento men-
sal da movimentação financeira da igreja.

Elabore um fluxo de caixa que permita visualizar as
datas para pagamento de pessoal (assalariados, seminaris-
tas, ministros, missões e profissionais liberais), demais
contas a pagar, tais como água, luz, telefone, internet etc.

Pague sempre em dia os compromissos assumidos
pela Igreja e quando isso não for possível, faça contato
com antecedência com o credor comunicando da impossi-
bilidade e estabelecendo novo prazo.

Abra as contas bancárias somente em nome da Igreja
(nunca abra contas em nome do pastor, do diácono ou de
qualquer membro da Igreja, por mais conceituado que
seja ou por mais vantajosa que sejam as condições da con-
ta).

Nunca lance no livro da Tesouraria dízimos e/ou ofer-
tas para receber posteriormente.

Efetue pagamentos de forma segura e transparente.
Quando em cheque ou transferência bancária, que seja
de tal forma que identifique claramente o destino do pa-
gamento. Trabalhe com cópia de cheque.

Ao receber cheques, identifique o emitente no verso
com nome e telefone.

NUNCA assuma compromissos financeiros sem au-
torização prévia dos órgãos competentes da Igreja.

Mantenha a contabilidade da Igreja em dia, utilizando
documentos idôneos, aqueles que de fato comprovem os
lançamentos contábeis e que sejam aceitos pelo fisco.

Repasse em tempo hábil para o profissional da conta-
bilidade os livros e documentos necessários aos aponta-
mentos para efeitos legais, sempre mediante protocolo.
Em caso de dúvidas, converse com seu profissional
contábil, pois ele é a pessoa mais indicada para te orientar.

Facilite o trabalho da Comissão de Exame de Contas,
do Conselho Fiscal ou outra denominação dada a quem
seja responsável pelo acompanhamento da saúde finan-
ceira da igreja, arquivando em ordem documentos que
derem origem aos lançamentos e prestando-lhes quais-
quer esclarecimentos que se tornem necessários.

Estabeleça prazos para a prestação de contas (pelo menos
duas vezes por ano).

Nunca trabalhe sozinho. O ideal é que mesmo em
igrejas pequenas, pelo menos três tesoureiros atuem em
conjunto.

Solicite à Comissão de Exame de Contas que atue no
propósito para o qual foi criada, visando transparência dos
seus atos.

Nunca guarde em casa importância em espécie per-
tencente à Igreja.

Seja mordomo fiel ao seu propósito. Nunca abandone
a ética cristã!

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.

O ex-deputado estadual
Edino Fonseca faleceu na quar-
ta-feira, dia três de fevereiro,
aos 75 anos, vítima das com-
plicações da Covid-19. Pastor
da Igreja Assembleia de Deus
e deputado estadual por três
mandatos consecutivos, Edino
foi o autor de leis como a 5.273/
08, que obriga que empresas
de TV por assinatura disponi-
bilizem um canal telefônico
gratuito para o contato com
seus clientes.

Aos 75 anos, faleceu o
ex-deputado Edino Fonseca

REDAÇÃO*

* Com informações da
Comunicação Social da

ALERJ DEPUTADO EDINO em um de seus inflamados pronunciamentos no plenário da ALERJ

Sandro Medeiros
Genaro - Diretor do
Jornal Interação
Diretor Executivo da
ABME – Associação
Brasileira de Mídias
Evangélicas

“Em 2004 iniciei o
projeto do Jornal
Interação e logo em
seguida fui apresentado
ao Deputado Edino
Fonseca através de um
amigo comum. Na
ocasião, o meu interesse
era fazer uma entrevista
exclusiva para o jornal,
pois o deputado e pastor
da Catedral das
Assembleia de Deus em
São Gonçalo era muito
atuante na defesa da fé
e da família, dentro da
ALERJ.

Sua atuação no
legislativo fluminense
era de enfrentamento
aos temas contrários a
fé, família e a ética
cristã. Em vários
momentos o Deputado

Edino Fonseca, de forma
solo, travou duros embates
com aqueles que se
opunham ao seu
entendimento sobre os
temas que ele escolheu
como bandeira em sua
atuação parlamentar.

A sua conduta chamou
a minha atenção para
produzir uma matéria
para o Jornal Interação.
Assim o fiz. Uma longa
entrevista em seu gabinete
e a partir dali nasceu uma
parceria e amizade!

Sua postura firme,
“comprando briga” com
uma oposição cada vez
mais ardilosa, o projetou
nacionalmente. Revistas,
sites, rádios e tvs – todos
passaram a querer um
“dedinho de prosa” com

aquele deputado tão
controverso que usando dos
canais da justiça, fazia
cair muitas ações da
oposição.

Com minhas idas e
vindas em seu gabinete
passei a integrar sua
equipe. Tive o privilégio de
aprender muito sobre
política, ouvindo e vendo
sua atuação.

A sua vitória nas urnas
em 2010, com mais de 70
mil votos, o colocou
definitivamente no cenário
fluminense como um
parlamentar em defesa da
fé cristã e da família.

Entretanto, em 2014
não se reelegeu, faltou
pouco! Mas, os
ensinamentos, o legado e os
discursos marcantes feitos

no parlamento
fluminense durante três
mandatos ficaram.

Quis Deus, em 2021,
que sua jornada nessa
vida chegasse ao fim!
Deus o chamou para a
eternidade. Um grande
amigo, um grande
conselheiro...

Nosso eterno
Deputado Estadual
Edino Fialho Fonseca!

O DEPOIMENTO DE UM AMIGO
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Contando com representantes das igrejas
batistas (1ª da Gávea, 1ª em Cosmos, 2ª do Rio
de Janeiro e 2ª de Santíssimo) e da igreja Apos-
tólica Fonte de Alegria, o Curso Geração
Conectada, destinado a líderes de ministérios
com jovens, foi ministrado ao longo do dia seis
de fevereiro, sob a coordenação do Pr. Gilton
Medeiros, Diretor Executivo do Ministério Vida
Radiante.

Ao longo das quatro sessões do Curso, fo-
ram tratados os seguintes temas: Característi-
cas psicossociais dos jovens e adolescentes,
ministério e vida, ministério e instituição, re-
cursos para a realização do ministério e o lugar
do ministério com jovens e adolescentes na
igreja local.

Ampla aprovação – Como atestam os depoi-
mentos dos participantes (veja quadro ao lado),
o Curso gerou um sentimento de forte apro-
vação dos conteúdos propostos e ministrados,
o que leva os patrocinadores a crer que as igre-
jas representadas terão um forte e positivo im-
pacto se as propostas forem implementadas.

O Curso em sua igreja – A agenda do Ministé-
rio Vida Radiante está aberta para atender aos
convites de igrejas, associações, convenções,
sínodos e presbitérios que queiram disponibi-
lizar esta oportunidade de crescimento para os
seus líderes.

Para tanto, basta ligar ou enviar uma mensa-
gem para 21 98509-7276 (WhatsApp) ou para
eventos@juventudecrista.com.br.

“Curso esclarecedor, desafiador,
atual e encorajador”

O Curso Geração Conectada,
reuniu duas dezenas

de participantes no Auditório do
Centro Cultural da Bíblia, no

Centro do Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO

O GRUPO DE PARTICIPANTES do Curso Geração Conectada prontos para enfrentar os desafios da realização de um ministério relevante, consistente e saudável

A AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
“O curso foi bom, gostei da apostila e da didá-
tica do professor, gostaria que tivesse alguns
vídeos para exemplificar o conteúdo.”

Israel Sérgio dos Santos Barboza
2ª Igreja Batista do Rio de Janeiro

“Excelente!”

Navarone Costa Figueiredo
2ª Igreja Batista Santíssimo

“Muito bom, gostei muito. Sugiro um exercí-
cio, com nota (prova).”

“O curso foi ministrado abordando assuntos
bastantes significativos para nosso trabalho,
sendo discutido com muita propriedade da par-
te do Pr. Gilton. Com certeza pode dar um nor-
te a aqueles que precisavam saber por onde
começar para realizar um trabalho produtivo
com a juventude. Sugestão: Oferecer almoço,
mesmo que esteja incluso no valor da inscri-
ção; Dinamizar mais o curso com dinâmicas;
Reservar um momento para que os líderes tro-
quem experiências do trabalho que tem reali-
zado em suas igrejas.”

“Glórias a Deus por este curso e pela oportuni-
dade que tivemos para nos preparar para este
ministério com juventude. Palavras bem didá-
ticas e inspiradoras para nós. Que Deus aben-
çoe o Pr. Gilton e o Centro de Juventude e Cul-
tura Cristã.”

“O trabalho proposto no curso é incrível. Não
traz uma “fórmula mágica”, mas um passo a
passo a ser construído, tendo como base as ne-
cessidades da igreja e da juventude. Senti ape-
nas falta de exercícios mais dinâmico, mas to-

dos os assuntos abordados trouxeram discussões
para reflexão e crescimento.”

“Gostei bastante. Esclareceu muitas coisas. Enca-
ro esse curso como uma oportunidade que Deus
me proporcionou. Quero dar continuação a esse
estudo na igreja na qual eu congrego. Gostei muito
da forma que o Pr. Gilton ensina. Que Deus conti-
nue abençoando e capacitando a vida do Pr. Gilton
e todos os envolvidos no projeto.”

“Avalio a alta qualidade em questão de conteúdo
e simpatia. Fácil entendimento. Sugiro que colo-
que louvores nos momentos de intervalo.”

“Excelente curso sobre reformulação do trabalho
com jovens. Bom material e boa dinâmica do
palestrante. Gostei da abertura para bate-papo e
para compartilhamento das experiências. Conteú-
do bem atualizado. Ofereceu ótimas ideias e pon-
to de partida.
Parabéns!”

“Ótimo conteúdo e aplicabilidade. Conteúdo bem
atualizado e dá uma ótima direção. Mediador fala
de forma clara e didática. Adorei o curso.”

“O curso tem sido muito bom; boa acomodação,
boa didática e bem organizado. Gostei também
da questão de sair da mesmice e propor novas ideias
e situações que possam melhorar o ministério com
jovens. Finalmente não há nada do que reclamar e
agradeço a oportunidade.”

“Em minha opinião, o curso é ótimo e atual! Que
Deus continue abençoando o Pr. Gilton.”

“Dentro do material poderia haver alguns vídeos
para que pudesse ser desenvolvido melhor um estu-
do pós curso.”

“Agradeço a Deus por essas pessoas estar reali-
zando este trabalho. Agradeço pela oportuni-
dade que a minha igreja, juntamente com a
Centro de Juventude Cristã me deu. Obriga-
do!”

“Muito gratificante esse é o caminho. Desper-
tar a juventude para o compromisso e para a
responsabilidade com Deus.”

“Curso esclarecedor, desafiador, atual e
encorajador. Abençoador! Assuntos presentes
em nossas rotinas ministeriais e que fazem par-
te de uma rotina literalmente, não se questio-
na a funcionalidade. Excelente curso! Mesmo
de curta duração é um curso completo!”

“Conhecimento nos ajuda a entender o propos-
to. Além de ter o poder, por isso desde já agra-
deço pelo conteúdo apresentado neste dia. E
que através disso, possamos colocar em práti-
ca. E sugiro que este treinamento possa se ex-
pandir para outros lugares.”

“Gostei muito, material excelente, uma aposti-
la bem feita, tanto física como em material,
seções bem divididas, um bom entendimento
da linha de raciocínio proposta.
Sugeria apenas que haja dinâmicas durante o
curso entre as igrejas para um melhor dinamis-
mo e tentar pôr em prática o que se aprendeu.
Pr. Gilton, uma ótima pessoa, bom professor,
atencioso, prestativo e gentil. Ótima didática.”

“O curso é muito produtivo. Abriu meus hori-
zontes. Coisas que passavam despercebidas ago-
ra pude enxergar. Contudo, poderia ter mais
atividades dinâmicas.”
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Um dos conferencistas no Encontro Na-
cional de Juristas Evangélicos-ENAJURE, em
Belém/PA, Dr. Gilberto Garcia, presidente
da Comissão de Direito e Liberdade Religio-
sa do IAB/Nacional, (Instituto dos Advoga-
dos Brasileiros), enfocou a proposição: “Re-
gime Jurídico das Organizações Religiosas:
Temas e Problemáticas Atuais”, quando ex-
planou o Princípio do Estado Laico, (que não
é Laicista, nem Antirreligioso), bem como,
da Normatização da Separação Igreja-Estado,
fundamentos estruturantes da Ordem Jurí-
dica da Nação brasileira.

Compartilhou que estas disposições jurí-
dicas proíbem ao Estado de intentar estabe-
lecer critérios filosóficos ou parâmetros teo-
lógicos sobre os preceitos de fé de um deter-
minado Grupo Religioso, visando valorar
axiologicamente, à luz de conceitos antropo-
lógicos ou sociológicos, se uma religião é “ul-
trapassada” ou “hodierna”, “certa” ou “errada”,
“conservadora” ou “progressista”, politicamen-
te “correta” ou politicamente “incorreta”,
“moderna” ou “retrograda” etc.

Na medida em que este exercício da fé
conta com expressa Blindagem Constitucio-
nal, no que tange as crenças, dogmas, postu-
lados espirituais, práticas de cultos, cerimô-
nias, missas, liturgias, doutrinas, rituais, es-
truturas eclesiásticas etc, embasadas no ‘Di-
reito Próprio’ de se autorregulamentar, à luz
do ‘Direito Constitucional Fundamental a
Crença’, sendo peremptoriamente proibido
ao Estado brasileiro, à luz do Art. 5º, Inciso: V,
e, Art. 19, Inciso: I, da Constituição Federal
brasileira, imiscuir-se em doutrinas teológi-
cas, ou, perspectivas sobrenaturais etc.

Enfatizou neste Encontro, promovido pela
Associação Nacional de Juristas Evangélicos-
ANAJURE, que as Igrejas e Organizações
Religiosas, sejam Adventistas, Anglicanos,
Baha’ís, Budistas, Católicos, Cultos Afrobrasi-
leiros, Cultos Pagãos, Crenças Indígenas,
Cultura Racional, Evangélicos, Esotéricos,
Espíritas, Espiritualistas, Exército da Salva-
ção, Hare Krishnas, Hinduístas, Israelitas,
Islâmicos, Messiânicos, Mórmons e ainda,
Perfect Liberty, Positivismo Religioso, Reli-
gião de Deus, Seguidores do Santo Daime,
Seicho-no-Ie, Tradições Religiosas Ciganas,
Testemunhas de Jeová, Wicca’s, Xamanismo,
Xintoismo etc, estão submetidas ao Ordena-
mento Jurídico Nacional, como igualmente
sujeitos todos os Líderes Espirituais, respon-
dendo legalmente, como estabelecido no
Código Civil, à luz do Estado Democrático de
Direito, graças a Deus vigente em nosso País.

Legalidade exigível das Organizações de

Ateus, Agnósticos, Sem Religião, e quaisquer
outros Grupos Humanistas etc, os quais tam-
bém devem cumprir compromissos conti-
dos no Sistema Jurídico Brasileiro, destaca-
damente nas áreas administrativa, cível,
contábil, criminal, estatutária, financeira, fis-
cal, imobiliária, previdenciária, trabalhista,
tributária, voluntariado etc, sendo que os
Grupos Religiosos tem o direito constitucio-
nal de exercer sua espiritualidade, e, tendo a
obrigação civil de se organizar juridicamen-
te, nos limites da lei, seja Federal, Estadual
ou Municipal.

Eis que, mesmo as Tradições Religiosas
Orais, de todas as confissões de fé, necessi-
tam, inclusive para usufruir dos benefícios
legais, averbarem seus Estatutos Associativos
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual
lhes concede acesso ao CNPJ-Cadastro Naci-
onal de Pessoas Jurídicas da Receita Federal
do Brasil, além de manter um controle de
receitas e despesas em seus Livros Contábeis
para prestação de contas ao Fisco Nacional,
bem como, obter o Alvará de Localização
Municipal, (onde exigível), e, o Certificado
Estadual de Autorização do Corpo de Bom-
beiros para realização de Reuniões Religiosas
em Espaços de Cultos, provendo segurança
para fiéis e frequentadores.

Estas tem o direito natural de exclusiva-
mente cuidar dos aspectos espirituais da vida,
atinentes as crenças das pessoas, sobretudo
dos fiéis, os quais tem o pleno exercício à sua
fé, é um dos basilares fundamentos dos Di-
reitos Humanos, que dá concretude a ‘Digni-
dade da Pessoa Humana’, no exercício de sua
Cidadania Religiosa no Brasil.

Numa ótica que é competência do Estado,
exatamente, por ser constitucionalmente um
Estado Sem Religião Oficial, em todos os seus
níveis e esferas, administrar a atuação tem-
poral do cidadão, seja ele religioso ou não, em
seus direitos e obrigações legais na Socieda-
de Civil Organizada, e as Igrejas e Organiza-
ções Religiosas, são obrigadas a cumprir as
Leis Civis, inspiradas pelo Cristianismo: “Dan-
do a César o que de César e a Deus o que é de
Deus”.

ORGANIZAÇÃO JURÍDICA DAS IGREJAS
E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

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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A QUESTÃO É JESUS
Nestes tempos de perplexidade, de

rápidas transformações sociais, inversão
de valores e mudanças de paradigmas,
nem sempre é possível descobrir ou até
mesmo entender a razão de tanto ódio e
intolerância contra as pessoas que sim-
plesmente creem em princípios e dese-
jam viver de acordo com os padrões até
recentemente tidos como corretos, ade-
quados e até mesmo os melhores que a
civilização humana tinha produzido.

É importante ainda lembrar que o que
moldou esses valores, princípios e pa-
drões comportamentais, especialmente
no mundo ocidental, foi a herança judai-
co-cristã e, é, exatamente isso que vem
sendo rejeitado.

O paradoxal e até mesmo risível é que,
sob o pretexto de serem “inclusivos”,
“igualitários”, “não preconceituosos”, “to-
lerantes” e “solidários”, os que carregam
essas bandeiras são implacáveis em sua
discriminação, preconceito, intolerância e
falta de solidariedade para com qualquer
um que ouse expressar a menor discor-
dância dessa agenda.

Mas, o que, exatamente, e cada vez
mais, vem sendo rejeitado? A resposta é
uma só, simples e direta: o que vem sen-
do rejeitado pela cultura contemporânea
é o próprio Senhor Jesus. É como ele ex-
plicou aos seus discípulos: “Se o mundo
vos odeia, sabei que, primeiro do que a
vós outros, me odiou a mim. Se vós
fôsseis do mundo, o mundo amaria o que
era seu; como, todavia, não sois do mun-
do, pelo contrário, dele vos escolhi, por
isso, o mundo vos odeia.” (Jo 15.18-19).

O problema do mundo (a cultura do
presente) é com Jesus. Escrevendo aos
cristãos dispersos no mundo, o apóstolo
Pedro ensinou: “E, chegando-vos para
ele, a pedra viva, reprovada, na verdade,
pelos homens, mas para com Deus eleita
e preciosa.” (1Pe 2.4).

O mundo, que “jaz no maligno” (1Jo
5.19) nunca aceitará o domínio (os valo-
res, os princípios), de Jesus. Por isso, irá

sempre “de mal a pior”
(2Tm 3.13).

Que ele tenha mise-
ricórdia de nós!
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Com uma estimativa de
cinquenta milhões de brasilei-
ros envolvidos com o consu-
mo dos mais diferentes tipos
de drogas lícitas e ilícitas como
o tabaco, álcool, solventes, he-
roína, ecstasy, tranquilizantes
benzodiazepínicos, esteroides
anabolizantes, sedativos barbi-
túricos, estimulantes anfeta-
mínicos, analgésicos opiáceos,
anticolinérgicos, LSD, que-
tamina, chá de ayahuasca e dro-
gas injetáveis, a situação do
Brasil é de um cenário de uma
colossal tragédia social.

Como já destacamos numa
matéria publicada na edição 341
do Jornal Novas (agosto de

2020) um levantamento, fei-
to entre maio e outubro de
2015, com cerca de 17 mil pes-
soas com idades entre 12 e 65
anos, em todo o Brasil, o 3° Le-
vantamento Nacional sobre o
Uso de Drogas pela População
Brasileira, e realizado por vári-
as instituições como o Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Instituto
Nacional de Câncer (Inca) e a
Universidade de Princeton,
nos EUA, revelam que 3,2%
dos brasileiros usaram subs-
tâncias ilícitas nos 12 meses
anteriores à pesquisa, o que
equivale a 4,9 milhões de pes-
soas. Esse percentual é muito
maior entre os homens: 5%
(entre as mulheres fica em
1,5%). E também entre os jo-
vens: 7,4% das pessoas entre

18 e 24 anos haviam consumi-
do drogas ilegais no ano ante-
rior à entrevista.

Iniciativas – Muitas ações
vêm sendo empreendidas
para fazer frente a esse desa-
fio que é de todos. Além das
iniciativas dos poderes públi-
cos, várias instituições vêm
investindo em empreendi-
mentos para a busca de solu-
ções para minimizar essa ver-
dadeira tragédia. As igrejas
evangélicas, por exemplo, or-
ganizam Centros de Recupe-
ração para Dependentes, ações
de assistências a populações de
rua, especialmente para as que
vivem nas “cracolândias”.

A Igreja Batista Itacuru-
çá, localizada na Tijuca, Zona
Norte do Rio de Janeiro, por
exemplo, realiza um intenso

ministério liderado por João
Carlos Moraes Rego, que expli-
ca a natureza do trabalho que
desenvolvem: “A Igreja Batis-
ta Itacuruçá tem um ministério,
o “Celebrando a Transforma-
ção”. Na época em que começou
era chamado de “Celebrando a
Recuperação” e foi criado há
mais de 20 anos por dois pasto-
res batistas norte-americanos:
John Baker e Rick Warren. Hoje
existem algumas variações de
denominações aqui no Brasil:
Celebrando a Transformação e
Celebrando a Restauração. Atra-
vés desse ministério a nossa igre-
ja assiste e ajuda pessoas com
dependências químicas, emocio-
nais e todos tipos de problemas
que possam impedir que tenham
uma vida plena – dores, trau-
mas, codependência, maus há-

bitos, abusos e tudo mais. O pro-
grama consiste em 36 lições fun-
damentadas nos 12 passos dos
Grupos de Ajuda Mútua com
adaptações e em princípios bíbli-
cos extraídos do Sermão do
Monte. Após o estudo das lições
e as pessoas se reúnem em gru-
pos de Partilha Aberta e em Gru-
pos de Passos. Neles são respon-
didas perguntas referentes as li-
ções e as questões que estão afli-
gindo os participantes. O Cele-
brando a Transformação tem um
livro que apresenta todo o pro-
grama e as lições. Já estou nesse
programa há sete anos e posso
falar que os resultados são ex-
traordinários pela minha própria
experiência e pelas centenas de
vidas que acompanhei serem
transformadas. Ouvi testemu-
nhos impactantes de pessoas que

chegaram no fundo do poço e
hoje estão na luz do Sol. O mais
importante é saber que o nosso
Ministério é um instrumento para
que Deus aja na vida das pesso-
as. O Celebrando era essencial-
mente feito presencialmente, mas
tivemos que nos adaptar e hoje
ele é todo realizado virtualmen-
te pelo Zoom. Com isso conse-
guimos atender um número mui-
to maior de pessoas: de bairros
distantes, de outros municípios e
diversos estados de outras regi-
ões do Brasil. Temos uma assis-
tência que chega a atingir, em
algumas semanas, a mais de mil
pessoas. Estamos abrindo o Ci-
clo 2021 que se inicia no dia 08
de março. Quem quiser mais in-
formações ou se inscrever pode
fazer pelo WhatsApp 21 98040-
0532.

Igrejas se engajam na luta contra
a dependência química

DA REDAÇÃO

NA LUTA para fugir da escravidão das drogas, nem sempre o dependente pode contar com a sua própria família. É quando instituições como a igreja mostram o caminho da
esperança e da nova vida que Jesus pode dar
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Outras igrejas têm visto
essa necessidade e, dentro de
suas possibilidades, se empe-
nham em ajudar. É o caso da
Igreja Batista Memorial de
Santa Cruz, situada na Zona
Oeste do Rio de Janeiro e lide-
rada pelo Pr. Augusto Carlos
Grey Tavares, que embora não
tenha um trabalho especifico,
como um departamento, com
toda a estrutura, atende aque-
les que a procuram usando a
sua formação pessoal. “Como
psicólogo e neuropsicólogo te-
nho feito atendimento aos adic-
tos envolvidos com o abuso do
álcool e de outras drogas” expli-
ca. Além disso, acrescenta: “Em-
bora não tenhamos convênio com
instituições especializadas em
atendimento a dependentes, faço
encaminhamento a psiquiatria
(quando é necessário o uso de
medicamentos) ou os encami-
nho para casas de internação
como Desafio Jovem Ebenézer,
que fica na Rua Raimundo An-
tônio dos Santos, 21, Campo Lin-
do, Seropédica, RJ.”

Um outro exemplo é o da
Primeira Igreja Batista de
Santíssimo, Zona Oeste do Rio
de Janeiro, liderada pelo Pr. Ale-
xandre Graciano. Embora este-
jam sensíveis e dispostos a aju-
dar às pessoas que enfrentam
as lutas para se livrar da de-
pendência química, eles não
dispõem de um trabalho espe-
cífico com estas pessoas. Como
ele mesmo explica: “Não pos-
suímos agora. Tínhamos o Mi-
nistério Sal da Terra, que dava
assistência aos moradores de rua

e, quando encontrávamos de-
pendentes químicos, nós os en-
caminhávamos a alguns centros
de recuperação, próximos de
casa. Atualmente, apoiamos o
Projeto Cristolândia que é da
Junta de Missões Nacionais e
mantido pelas igrejas batistas.
No momento não estamos ati-
vos e precisamos revitalizar o Mi-
nistério.

Em nossa realidade eclesiás-
tica não são muitos os casos de
dependência, entretanto julga-
mos extremamente necessário
um trabalho mais elaborado,

que assista a comunidade em que
estamos inseridos.”

Por sua vez, a Primeira
Igreja Batista de Santa Cruz,
que é liderada pelo Pr. Elison
Amaral Leite, que embora não
tenham nenhum trabalho es-
pecífico com dependentes,
percebem que há muita pro-
cura por ajuda. E, sensíveis a
esta necessidade, eles mantêm
um convênio com a Cristolân-
dia, que é da Junta de Missões
Nacionais da Convenção Batis-
ta Brasileira. “Cremos ser uma
instituição séria e competente

para promover a boa recupera-
ção dos dependentes” explica o
Pr. Elison.

Além de disso, “Através do
evangelismo na comunidade e
nas casas encontramos casos de
pessoas dominadas pelo vício de
drogas e bebida.  E quando há
possibilidade, fazemos tudo que
está ao nosso alcance para aju-
dar” acrescenta.

Para o Pr. Elison o expres-
sivo crescimento do número
de dependentes pode ser ex-
plicado pelo dramático quadro
social que o país atravessa.

“Creio que a situação de priva-
ções econômicas traz essa possi-
bilidade, na medida em que o
tráfico facilita para que alguns
jovens obtenham recursos com
facilidade. Outra coisa que con-
tribui é a desestruturação das
famílias que sofrem com os con-
flitos do dia a dia” conclui.

Oportunidade – Outra ini-
ciativa que vem obtendo bons
resultados é a capacitação de
voluntários para atuar com a
prevenção e o alcance e resga-
te de dependentes químicos.
Realizado pelo Ministério Vida

Pr. ELISON Amaral Leite, da 1ª
Igreja Batista de Santa Cruz

JOÃO CARLOS Moraes Rego, da
Igreja Batista Itacuruçá

Pr. AUGUSTO Carlos Tavares, da
Igreja Bat. M. de Santa Cruz

Pr. ALEXANDRE Graciano, da 1ª
Igreja Batista de Santíssimo

IGREJAS NA LUTA CONTRA A EPIDEMIA DAS DROGAS

Cada uma a seu modo, mas todas sensíveis
às demandas das pessoas e de suas famílias

Radiante, o Curso Resgate &
Vida oferece aos participantes
recursos e informações para
permitir que organizem e
implementem na Igreja um
trabalho sistemático, estrutu-
rado e consistente de preven-
ção, alcance, resgate e restau-
ração de dependentes quími-
cos.

Além disso, o Curso forne-
ce material para dar condições
a igreja de organizar e manter
um Grupo de Apoio ao Depen-
dente visando à completa rein-
tegração pessoal e social de to-
dos aqueles que desejarem.
Esse Curso pode ser ministra-
do a convite de Igrejas, Associ-
ações, Convenções, Sínodos,
etc. Para tanto, os interessados
devem enviar uma mensagem
para (21 – 98509-7276) com a
sua solicitação.

Outras possibilidades de a-
perfeiçoamento – Além do
Curso Resgate & Vida, o Mi-
nistério Vida Radiante disponi-
biliza outras oportunidades de
treinamento, como o Curso
EBD Viva, que acontece no dia
13 de março de 2021, no tem-
plo da Igreja Batista Parque
Mendanha, na Zona Oeste do
Rio de Janeiro e as inscrições
já estão abertas e poderão ser
feitas por telefone (21 2516-
6080) ou pelo WhatsApp (21
– 98509-7276) ou ainda dire-
tamente no site juventude
crista.com.br. Faça a inscrição e
garanta a sua participação e
também da sua equipe de mi-
nistério!
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Stefan Zweig (1881-1942) foi um escritor judeu aus-
tríaco, bem-sucedido como intelectual, traduzido para 56
idiomas, admirado pelo cineasta Orson Welles, que o cha-
mava de “escritor sublime”. A ele se deve a expressão
“Brasil, país do futuro”, já que, enquanto aqui viveu, es-
creveu um livro com esse título.

Em 1933, a tranquilidade austríaca de Zweig em seu
país chegou ao fim. Certa manhã, ele foi acordado pela
polícia nazista. Por divergir do modo nazista de ser, fugiu
para o Brasil, aqui chegando em 1940.

Gostava do Brasil. Gostava muito de Petrópolis, que
chamava de “paraíso”. Foi por isso que o jornalista Alberto
Dines (1932-2018) deu ao livro que escreveu sobre ele
em 1981 o título “Morte no Paraíso”. Por aqui, vivia cerca-
do de gente da alta-roda social. Manteve correspondência
com Sigmund Freud. Dines diz que foi Zweig quem “in-
troduziu Freud em nosso país”.

É trágica a experiência de Zweig, porque ele era muito
infeliz, chegando a cometer suicídio. Dines diz dele: “Zweig
vê o mundo e não se encontra. Tinha perdido a língua.
Adorava o Brasil, mas tinha noção de que tinha escolhido
o lugar errado para viver”. Pergunto parenteticamente se
ele tivesse fugido para outro país, teria achado aí a felicida-
de? Será que a felicidade de Zweig ficou na Áustria? Esta-
ria na América? Onde?

Menos de um mês antes do suicídio, ele escreveu
uma carta a um amigo em que lamentava: “...tudo o que
faço é sem entusiasmo – eu me contento em trabalhar
para não afundar na melancolia ou na loucura”.

Ele e a mulher Charlotte se suicidaram a 22 de feve-
reiro de 1942. Escreveu 13 cartas antes de morrer, “des-
culpando-se pelo suicídio”. Cumpria assim um roteiro cru-
el, bem definido aliás pelo filósofo existencialista Albert
Camus (1913-1960), segundo quem, no cenário da ausên-
cia de Deus, a única opção seria o suicídio. Paulo disse que
antes de crermos em Cristo, estávamos “sem esperança e
sem Deus no mundo” (Efésios 2.11-12). Há tragédia mai-
or?

A TRAGÉDIA DA DESCRENÇA

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

Adequar a ingestão dos
carboidratos é essencial

para uma boa saúde

De modo geral, a dieta atu-
al é baseada no consumo de vá-
rios alimentos derivados de
carboidratos ou hidratos de car-
bono, que são moléculas for-
madas pela junção dos elemen-
tos carbono, hidrogênio e oxi-
gênio. Na alimentação, sua

função é fornecer energia de
modo rápido ao organismo.
Mas, quando essa energia não
é gasta, acaba por ser armaze-
nada no organismo na forma
de gordura.

Uma dieta equilibrada, en-
tretanto, se baseia no consu-
mo de alimentos reguladores
(ricos em vitaminas), alimen-
tos construtores (as proteí-
nas) e alimentos energéticos

DA REDAÇÃO
(carboidratos e gorduras).

Como em tudo na vida, o
importante é o equilíbrio e a
sensatez. Nenhum excesso é
bom, e no caso dos alimentos,
essa verdade se aplica muito
bem.

Por isso, a questão não é
cortar de vez os carboidratos,
mas, sim, reduzir as quantida-
des para níveis adequados. O
importante é manter um equi-

líbrio entre os alimentos re-
guladores, construtores e
energéticos, sem excessos de
nenhum desses nutrientes.
Esse equilíbrio é fundamental
para o bom funcionamento do
organismo.

DICAS PARA ADEQUAR O USO DOS CARBOIDRATOS EM SUA DIETA
1. ELIMINE BEBIDAS AÇUCARADAS
Por ter um teor elevado de açúcares, seu consumo está asso-
ciado ao aumento do risco de resistência à insulina, ao desen-
volvimento do diabetes tipo 2 e a obesidade.

2. DIMINUA A QUANTIDADE DE PÃO
O pão é um alimento importante para todos. Entretanto,
tem um teor elevado de carboidratos e geralmente é pobre
em fibras e com baixo valor nutricional.

3. NÃO ABUSE DOS SUCOS DE FRUTA
Ao contrário da fruta inteira, o suco de fruta contém pouca
ou nenhuma fibra e, mesmo sendo natural, é cheio do açú-
car natural da fruta. Embora o suco de frutas seja uma boa
fonte de vitaminas, é bom evitar o uso excessivo.

4. INCLUA OU ACRESCENTE AS CASTANHAS EM SUA DIETA
As castanhas são saudáveis pois contém gorduras benéficas,
proteínas e baixo índice de carboidratos. Além disso, são ex-
celentes para saciar a fome.

5. COMA MAIS OVOS
O ovo é um superalimento, fácil de preparar e ideal para
quem quer diminuir o consumo de carboidratos. Cada ovo
contém menos de uma grama de carboidratos. Eles são tam-
bém uma grande fonte de proteína de alta qualidade, que
podem ajudá-lo a se sentir completo por horas e comer me-
nos calorias durante o resto do dia. Além do mais, os ovos são
extremamente versáteis e podem ser preparados de várias
maneiras.

6. SEMPRE QUE PUDER, SUBSTITUA A FARINHA DE TRIGO
A farinha de trigo é rico em carboidratos e é muito usada –
está presente nos pães, bolos  e cookies, etc. Mas, com
criatividade, ela pode ser substituída total ou parcialmente
pela farinha de castanhas (nozes, amêndoas e castanha do
Pará), ou pelo coco, a banana e ou pelas sementes de uva.

7. SUBSTITUA TAMBÉM O LEITE DE VACA
Rico em carboidratos por conta da lactose (um tipo de açú-
car), o leite pode ser trocado pelos leites vegetais como o
leite de coco, de amêndoas, de gergelim ou de linhaça.

8. RESTRINJA OS AMIDOS
Sempre que possível, diminua o consumo de batatas cozidas,
milho, arroz e outros alimentos ricos em amido. Tente usar
outros vegetais de raiz e aumentar a quantidade de vegetais
verde-escuros.

9. AUMENTE O CONSUMO DE GORDURAS BOAS
As gorduras fornecem energia e ajudam a saciar a fome.
Assim, você precisará de menos carboidratos. Inclua abacate,
coco, amêndoas, castanhas, manteiga, azeite de oliva e gema
de ovo.

10. AUMENTE O CONSUMO DE PROTEÍNAS
As carnes vermelhas quase não têm carboidratos e ofere-
cem muitas proteínas. Os peixes e as aves também são ali-
mentos que fornecem nutrientes e saciam a fome, reduzin-
do a  vontade de comer carboidratos.

(*) Texto adaptado de
matéria publicada pelo

Portal Saúde e Beleza

Hoje já se sabe que, em geral, gorduras fazem bem à saúde. O grande vilão para o
aumento das doenças cardiovasculares, diabetes e sobrepeso são, na verdade, os

carboidratos, quando consumidos em excesso



JORNAL NOVAS | Ano XXXI | Nº 347 | Fevereiro de 2021 |  9juventudecrista.com.brjuventudecrista.com.brjuventudecrista.com.brjuventudecrista.com.brjuventudecrista.com.br

Em Romanos 8.30 e 31, o apóstolo Paulo faz uma afir-
mação teológica profunda, que, para nós, faz toda diferen-
ça: “E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos
que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a
esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas
coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós”?

O povo de Deus, chamado e redimido por Cristo, é um
povo vitorioso! Enquanto vivermos aqui neste mundo,
estaremos expostos a sofrimentos e ameaças e, eventual-
mente, a perdas. Porém, em Cristo Jesus, somos mais
que vencedores. Nada poderá separar-nos do amor de
Deus (Rm 8.38,39).

A caminhada cristã deve desenvolver-se com perseve-
rança, especialmente nos tempos de aflições, como o que
temos atravessado, quando a fé é provada. Devemos cui-
dar para que as circunstâncias desfavoráveis nunca ve-
nham a interferir em nosso progresso espiritual. Pelo
contrário, podemos alcançar maturidade em meio às pro-
vas da vida, portando-nos com firmeza e determinação,
alcançando maturidade espiritual, convictos de que fomos
chamados para vencer.

Como todos podem testificar, temos atravessado dias
difíceis. Portanto, somos desafiados a encarar as aflições
desta época, à luz do ensino bíblico, para que não venha-
mos a desfalecer. A mensagem da Palavra de Deus é cla-
ra: “Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre
ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em
derredor, como leão que ruge procurando alguém para devo-
rar; resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais
aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada
pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos
chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um
pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e
fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos.
Amém”! (I Pe 5.6-11).

Por meio do profeta Isaías, o Senhor já alentava os seus
filhos, desde o passado, dizendo: “não temas, porque eu sou
contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te
fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel”
(Is 41.10).

A principal providência divina em favor do seu povo é
Cristo, pois, ele é o Emanuel, o “Deus conosco”. Jesus
garante: “eis que estou convosco todos os dias até à consu-
mação do século” (Mt 28.20).

A igreja também é um recurso divino para nos acolher
e proporcionar aconchego. Como rebanho, consolamo-nos
e nos fortalecemos mutuamente, enfrentando juntos as
lutas da vida, cuidando uns dos outros e vencendo.

Paulo esperava dos filipenses esse espírito fraternal:
“Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cris-
to, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no
tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito,
como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica; e que
em nada estais intimidados pelos adversários” (Fp 1.27,28).

Deus também se vale de pessoas específicas para nos
ajudar e nos conduzir à vitória. São aqueles que se identi-
ficam com as nossas necessidades e se põem ao nosso
lado para orientar, confortar e fortalecer. São aqueles que
adotam a nossa causa e se colocam diante de Deus como
fiéis intercessores. Devemos, portanto, valorizar todos
esses recursos que Deus disponibiliza para que não seja-
mos consumidos pelas crises enfrentadas ao longo da ca-
minhada.

Por mais desfavoráveis e ameaçadoras que sejam as
circunstâncias, não podemos jamais duvidar da fidelidade
do Senhor. Por isso, devemos adorá-lo sempre, sabendo
que, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores.

EM CRISTO SOMOS MAIS
QUE VENCEDORES!

Pastor da Igreja Presbiteriana de Guaçuí, ES
Diretor da Editora de Estudos Bíblicos DIDAQUÊ

A MULHER É PROPRIEDADE
DO HOMEM?

No artigo anterior, sob o título O Deus da Bíblia é uma
divindade misógina?, apresentei a afirmação de muitos
críticos segundo a qual a Bíblia é um livro sexista. Como
busquei demonstrar, homem e mulher possuem a mes-
ma dignidade diante de Deus pelo fato de ambos porta-
rem a imago Dei (Gn 1.27). Isso é endossado em diversas
passagens bíblicas que ordenam aos filhos a mesma obe-
diência e honra a ambos – pai e mãe (Êx 20.12; Pv 6.20,
por exemplo).

Mas o que dizer de passagens como Gênesis 18.12 e
Levítico 22.13? Na primeira delas, Sara chama Abraão de
“meu Senhor”, e na segunda é dito que as meninas
hebraicas pertencem à “casa de seu pai”. Isso coloca as
mulheres como propriedade dos homens? Isso somado à
afirmação de Êxodo 20.17, onde é dito que não se deve
cobiçar a “mulher do próximo”, dentre outras proprieda-
des, parece fortalecer a afirmação.

Um ponto bastante interessante sobre a narrativa de
Sara em Gênesis, é que Deus se dirige a ela pelo nome
(Gn 16.7). Este é, conforme observa Amy Orr-Ewing,
“este é o único texto, em meio a milhares de documentos
do antigo Oriente Médio, em que uma divindade ou seu
mensageiro se refere a uma mulher pelo nome, confe-
rindo-lhe assim dignidade”. Conforme o costume epocal,
o “homem era a referência legal para a família israelita,
mas nós não devemos automaticamente assumir que a
mulher considerava isso uma disposição opressiva”, se-
gundo Paul Copan. Quando a Bíblia diz que as meninas
hebraicas pertencem à “casa de seu pai”, mostra apenas a
disposição protetiva da cultura hebraica em relação às
mulheres.

Thiago Titillo é pastor batista,
professor e escritor.

Culto é invadido e
cristãos são multados

pela polícia no
Cazaquistão

A liberdade religiosa prevista na
Constituição do país continua a ser

violada pelas autoridades

No início do mês de janei-
ro, a polícia invadiu uma reu-
nião de adoração em Oral, No-
roeste do Cazaquistão, e mul-
tou Dmitry Isayev e Vladimir
Nelepin por realizarem uma
reunião sem aprovação do Es-
tado. Alguns dias depois, outro
cristão, Nikolai Novikov, foi
também multado por distri-
buir literatura cristã na rua.

Não é a primeira vez que
Novikov enfrenta acusações e,
como membro do Conselho
Batista de Igrejas, ele se recu-
sa a pagar as multas. A igreja
não registra ou paga multas,
argumentando que não deve
ser punida por exercer o direi-
to à liberdade religiosa. Em
2020, pelo menos 16 cristãos
cazaques foram multados por
atividades religiosas ilegais, in-
cluindo liderar uma igreja não
registrada e distribuir e ven-
der literatura cristã.

As atividades religiosas são
fortemente controladas pelo
governo do Cazaquistão, sob o
pretexto de acabar com a ame-
aça do extremismo islâmico.
Apenas igrejas aprovadas pelo
Estado são permitidas, e as co-
munidades protestantes são
particularmente visadas por
serem consideradas “estran-
geiras” e uma ameaça ao siste-
ma político. Outros grupos,
como as Testemunhas de Jeová
e determinadas seitas muçul-
manas também enfrentam
perseguição.

Em 2020, no entanto, a Co-
missão dos EUA para a Liber-
dade Religiosa Internacional,
um órgão bipartidário do go-
verno, observou que as coisas

começaram a mudar no Caza-
quistão. Não só houve uma di-
minuição nos processos admi-
nistrativos envolvendo crimes
religiosos em 2019, como o go-
verno arquivou a implemen-
tação de novas restrições com
base em uma lei religiosa
restritiva de 2011. O governo
também começou a se envol-
ver com entidades dos EUA
com o objetivo de melhorar a
liberdade religiosa no país.

Os parceiros da organização
missionária Portas Abertas na
Ásia Central acreditam que
ainda é cedo para ser otimista
sobre os desenvolvimentos no
Cazaquistão. “As eleições, no
final de 2020, foram realiza-
das sem que nenhum partido
da oposição participasse e a ati-
tude do governo em relação a
ativistas e jornalistas também
não mudou. Não sabemos o
que esperar para os cristãos no
país”, compartilha um colabo-
rador.

No ano passado, duas igre-
jas vizinhas na capital Nur-
Sultan foram informadas de
que os edifícios eram necessá-
rios para a construção de um
novo jardim de infância. Na
época, representantes de igre-
jas da área disseram aos par-
ceiros da Portas Abertas que
as igrejas registradas eram
verificadas com frequência e
enfrentavam maiores restri-
ções; para igrejas não registra-
das, a situação era ainda pior.

A CIDADE de Astana, a capital do Cazaquistão

* 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.

PORTAS ABERTAS *
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Desde que o mundo foi assolado pela Covid-19 os cris-
tãos têm orado pelos pesquisadores. Ouvimos orações nos
cultos virtuais e nos pequenos grupos suplicando a Deus
sabedoria para que a ciência encontrasse uma vacina que
pudesse prevenir a doença e ajudar o planeta a virar essa
triste página da nossa história recente.

Desde o início os cientistas puderam contar com uma
soma de recursos financeiros nunca vista, especialmente
nos países desenvolvidos. Além disso, um número inédi-
to de pesquisadores e de laboratórios se dedicaram exclu-
sivamente a essa busca. Alguns prazos foram encurtados
graças à diminuição da burocracia, em função da emer-
gência de salvar vidas. Para completar esse cenário pro-
missor, vários cientistas já vinham pesquisando outros
vírus semelhantes ao Sars cov-2 há pelo menos quarenta
anos, gerando uma soma de conhecimentos que nos dei-
xaram muito mais perto da descoberta da vacina. O resul-
tado da soma de todos esses fatores foi a descoberta de
várias vacinas, em lugares diferentes e utilizando diferen-
tes tecnologias.

O mundo comemorou: cristãos, judeus, árabes, hindus,
ateus, países ricos e pobres do oriente ao ocidente, menos
o Brasil. Aqui a pandemia já estava politizada. Governantes
que acreditaram e defenderam tratamento precoce des-
denharam da descoberta das vacinas e por isso não foram
ao mercado internacional adquirir a vacina.

Em cenário político polarizado, aqueles que não acredi-
taram na vacina precisaram manter sua postura
negacionista para não dar o braço a torcer em favor daque-
les que pregaram desde o início a crença na ciência e nas
orientações dos especialistas em saúde pública.

O que vemos nesse momento é uma situação
esdrúxula. Grupos de mensagem disparam diariamente
críticas às vacinas que são compartilhadas milhões de ve-
zes e chegam às pessoas com pouco senso crítico, gerando
a negação da vacina. Além disso, pela primeira vez na his-
tória a vacinação está ocorrendo sem as tradicionais cam-
panhas promovidas pelo Ministério da Saúde.

Infelizmente, a teimosia de alguns poderá aumentar o
tempo para que a transmissão do vírus seja controlada. A
desorganização do governo tem levado à falta de vacinas
para a população. Para completar, o mau exemplo de al-
guns governantes que geram aglomeração, não usam
máscaras, indicam vermífugos que comprometem as fun-
ções hepáticas e desdenham das orientações da ciência
têm contribuído para que muitas pessoas adoeçam.

Neste caso, minha sugestão é que você ignore as men-
sagens que não indiquem fontes seguras e faça a sua parte
para se proteger do vírus usando máscaras, evitando aglo-
merações, higienizando as mãos e procurando o posto de
saúde quando chegar o seu momento de se vacinar. Lem-
bre-se: vacina salva vidas.

VACINAS SALVAM VIDAS

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

Jáber Lopes Mendonça Monteiro e Amanda do Carmo L.
Olivo Mendonça Monteiro - Advogados e Consultores

Recente decisão do TJRJ proibiu algumas empresas
sediadas no Estado do Rio de Janeiro de utilizarem o
aplicativo Buser para transporte coletivo regular de passa-
geiros. A decisão da 23ª Câmara Cível nos autos do proces-
so 0016889-29.2020.8.19.0000 negou recurso das em-
presas e confirmou a liminar, concedida em primeira ins-
tância.

É fato que o serviço público de transporte interestadu-
al e internacional de passageiros, é concedido pela União,
mediante permissão, autorização ou concessão. As em-
presas que recebem a outorga estatal suportam alguns
ônus, como, por exemplo, são obrigadas a manter suas
frotas dentro de padrões segurança de manutenção e de-
vem garantir determinadas rotas e horários, nem sem-
pre totalmente lucrativas, dentre outras obrigações.

A decisão frisou que não é justo nem razoável que
algumas empresas, que se destinam precipuamente ao
serviço de fretamento, escolham as rotas, dias e horários
de maior interesse público, e, portanto, mais rentáveis,
não possuindo qualquer responsabilidade em manter tais
serviços em relação aos locais, dias e horários em que a
rentabilidade não é tão atrativa, prejudicando as empresas
regularmente outorgadas pelo Estado.

Percebe-se que a decisão foi lamentável, porque proi-
biu que empresas continuem prestando serviços de fre-
tamento em garantia ao livre exercício de atividade eco-
nômica e sob o pretexto de resguardar as empresas que
prestam o serviço de transporte regular à manutenção de
suas rotas e horários regulares e mais lucrativos. O
aplicativo Buser funciona como um Uber coletivo, e me-
diante cadastro prévio os interessados podem fretar um
ônibus com bastante economia, até 60% mais barato do
que nas rodoviárias. É interessante que o valor da passa-
gem não é fixo, pois é definido com base na quantidade de
pessoas interessadas no trajeto, já que o valor total do
serviço de frete é dividido por cada um dos usuários.

Trata-se de mais uma decisão que lamentavelmente a
pretexto de proteger os legítimos interesses das empre-
sas outorgadas de transportes públicos, que prestam um
péssimo serviço à população, tentam frear o progresso,
impedindo alternativas mais baratas e modernas de trans-
portes. Apenas um desembargador da 23ª Câmara regis-
trou em seu voto vencido, que dava parcial provimento ao
Recurso, a tese aqui defendida. Enquanto isso a população
fica aguardando colher algum benefício do progresso ge-
rado pela revolução cibernética e pelas novas ferramentas
que ela nos tem proporcionado.

Consulte sempre um advogado para garantir o pleno
atendimento de seus direitos.

JUSTIÇA DO RIO
PROÍBE O BUSER

instagram: @olivomonteiro

Faleceu, na quinta-feira, dia
25 de fevereiro o Pr. Roberto
Alves de Souza. Ele estava in-
ternado em Boston (EUA) e
lutava contra complicações da
Covid-19.

Após concluir o Bacharela-
do em Teologia (1960/1963),
fez os cursos de Mestrado em
Língua Portuguesa e Latim,
Mestrado em Teologia e PhD
em Novo Testamento. Em sua
profícua carreira ministerial, o
Pr. Roberto atuou nas igrejas
batistas de Vila Valqueire e de
Bento Ribeiro, ambas no Rio
de Janeiro.

Durante os seus 56 anos de
ministério foi também profes-
sor – lecionava as disciplinas

de Novo Testamento e Teolo-
gia Bíblica do Novo Testamen-
to; e Reitor do Seminário Teo-
lógico Batista do Sul do Brasil
(1999 a 2001), Diretor da Fa-
culdade Teológica Batista de
Brasília, Diretor de plantação
de igrejas na Baptist Conven-
tion of New England e pastor
emérito da Celebration Church
na Grande Boston, MA.

O Pr. Roberto Alves de Sou-
za nasceu em 18 de maio de
1941 na cidade do Rio de Janei-
ro, RJ. Casou-se com Zenilda
Cunha de Souza, com teve os
filhos Josias e Ana, que lhes
deram os netos Jacqueline,
Juliane, Nicholas, Joshua e
Noah.

Faleceu, aos 79 anos,
o Pastor Roberto
Alves de Souza
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Um rastro de luz que ainda brilha!
A Editora Clássica lança um livro de memórias sobre o líder cristão, diácono e visionário:

Aldo Miccolis, um patrimônio dos batistas e dos cristãos brasileiros

Muitos cristãos não sabem
que foi um jovem batista que
começou, em 1958, o esporte
adaptado competitivo em nos-
so país, treinando as primeiras
equipes de basquete em cadei-
ras de rodas, no Clube do Oti-

mismo, no bairro do Méier, no
Rio de Janeiro. Essa e outras
histórias de liderança e pionei-
rismo estão na obra “Aldo
Miccolis, um Rastro de Luz”,
da editora Clássica.

Além dos registros da ori-

gem familiar, da infância e da
juventude do biografado, a
obra relata os primórdios do
movimento paraolímpico no
país e o papel fundamental da

liderança de Aldo Miccolis, que
se tornou o Presidente de
Honra do Comitê Paralímpico
Brasileiro.

Na voz de uma filha admi-

radora, numa narrativa em pri-
meira pessoa, recheada de sen-
timentos, Rosane Miccolis
mostra a vida desse líder cris-
tão por meio de memórias his-

tóricas e individuais cujos ca-
pítulos possuem início, meio e
fim, deixando o leitor à vonta-
de, para fazer a leitura na or-
dem que desejar. Junto às di-
versas histórias, há nove de-
poimentos sobre o biografado.
São textos dos pastores Benoni
Kraul de Miranda Pinto e Valdo
Fonseca, do diácono Almir
Gonçalves Júnior, da escritora
Leila Miccolis, da ativista Izabel
Maria de Loureiro Maior, de
Norma Gonçalves (PcD), de
Valmir Palermo (pai de atleta
com paralisia cerebral), além
dos testemunhos dos pionei-
ros campeões de basquete em
cadeira de rodas, Claudio An-
tonio de Araujo e Roberto Sil-
va Ramos.

As ações marcantes desse
diácono batista tanto no mun-
do secular como na vida cristã
irão emocionar o leitor, moti-
vando-o para uma existência
produtiva que faça diferença
para a humanidade.

ALDO MICCOLIS,
UM RASTRO DE
LUZ
Rosane Miccolis
Editora Clássica
347 páginas
Para adquirir:
21 2596-6396
21 99952-1596

ALDO MICCOLIS, ao lado da filha Rosane em dia de festa na Igreja Batista do Méier, no Rio
de Janeiro

Mateus 24 e a queda de Jerusalém é o
lançamento da Verbum Publicações

A Verbum Publicações aca-
ba de lançar a obra Mateus 24
e a queda de Jerusalém, de
autoria do professor Amadeu
Leandro Batista. Trata-se de
um comentário expositivo
versículo por versículo do ser-
mão escatológico de Jesus, re-
gistrado neste capítulo.

Na obra, o autor situa a pro-
fecia de Jesus em seu contex-
to histórico, demonstrando seu
cumprimento na destruição de
Jerusalém em 70 d.C.

Ele lança mão de seu co-
nhecimento dos contextos his-
tórico, político e social para in-
terpretar o texto, aplicando de
maneira precisa a linguagem
profética dos porta-vozes de
Iavé no Antigo Testamento ao
discurso de Jesus.

Devido à sua abordagem
hermenêutica preterista, a
obra promete causar impacto,
visto que a escatologia popular
geralmente coloca a grande
tribulação como um evento

ainda por vir. É oportuno men-
cionar que, embora o autor
identifique os eventos de
Mateus 24 ligados ao ano 70,
todavia, mantém uma doutri-
na escatológica ortodoxa, afir-
mando com base em outras
passagens que Jesus retornará
fisicamente no último dia para
consumar a História, ressus-
citando os mortos e julgando a
cada um segundo as suas obras.

O autor é doutorando em
Escatologia pelo Seminário Te-

MATEUS 24 E A
QUEDA DE
JERUSALÉM
Amadeu Leandro
Batista
Verbum Publicações
R$ 34,90

ológico Evangélico Bíblico
(SETEB), mestre em Teologia
pela WR Educacional e especi-
alista em Teologia Bíblica do
Antigo e Novo Testamentos.

É ainda licenciado em Filo-
sofia pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte
(UFRN). Leciona na rede es-
tadual de ensino do Rio Gran-
de do Norte (SEEC-RN) e na
rede privada, além de minis-
trar em Seminários Teológicos.
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