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A IGREJA precisa descobrir e criar oportunidades para alcançar, integrar e contribuir para que os idosos vivam em plenitude as suas potencialidades. Encontros como o Congresso
da Terceira Idade – Vida Radiante proporcionam momentos de alegria, refrigério, encorajamento e de valorização dos idosos que dele participam. Veja a matéria completa nas
páginas 6 e 7 e sobre o Congresso na página 3.
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QUESTIONÁRIO ECLESIÁSTICO

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.

1. Toda igreja precisa ser legalizada pe-
rante os órgãos competentes?
2. Pode a igreja contemplar em seus es-
tatutos atividades de cunho social, tais
como saúde, educação e assistência
social, sem perder a sua imunidade?
3. Se a resposta à pergunta anterior for
afirmativa, como devem ser reconheci-
das contabilmente as receitas e despe-
sas?
4. Está a igreja obrigada a possuir Alvará
de Licença Para Localização?
5. Está a igreja obrigada a possuir Certi-
ficado de Aprovação do Corpo de Bom-
beiros?
6. Qual deve ser a composição da direto-
ria estatutária da Igreja?
(   ) Presidente; (   ) Vice-presidente; (   ) 1º
secretário; (   ) 2º secretário; (   ) 1º tesou-
reiro; (   ) 2º tesoureiro; (   ) Secretário
Geral; (   ) Relator do Conselho Fiscal; (   )
Relator do Conselho Administrativo
7. Está a igreja obrigada ao pagamento
de IPTU, IPVA, ISS, ITBI, IR, ICMS, ITCMD e
outros impostos?
8. Qual é o número mínimo de pessoas
para se fundar uma igreja?
(   ) 7 pessoas; (   ) 15 pessoas; (   ) Acima
de 20 pessoas; (   ) 35 pessoas maiores;
(   ) Acima de 50 pessoas; (   ) Não há
previsão legal;  (   ) Mínimo de 100 e
máximo de 2000 pessoas.
9. É exigido do ministro religioso diplo-
ma de graduação superior em teologia,
chancelado pelo MEC, para pastorear?
(   ) Sim, pois do contrário ele será consi-
derado estelionatário
(  ) Não, porém ele deverá inscrever-se
no CNPU (Conselho Nacional de Pasto-
res Ungidos)
(   ) Não. Não é exigido do pastor ne-
nhum título
(   ) Nenhuma das respostas anteriores
10. Qual é o conceito de ministro de con-
fissão religiosa?
11. O pastor sempre será obrigatoria-
mente o presidente da igreja?
12. Pastor de igreja local é regido pela
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)?
13. De quem é a responsabilidade pelo
recolhimento do INSS do pastor?
14. O que é FAP (Fundo de Apoio Pasto-
ral) ou FGTM (Fundo de Garantia por Tem-
po de Ministério) e qual deve ser o
percentual utilizado?

15. Que benefícios são devidos pela igre-
ja ao seu pastor?
16. Pastor aposentado pode continuar
pastoreando?
17. E se a aposentadoria do pastor se
der por invalidez?
18. Como deve a igreja controlar as suas
receitas e despesas?
19. Pode a igreja manter cantina, livra-
ria, bazar, bem como receber aluguel de
imóvel?
20. Pode a igreja fazer aplicações finan-
ceiras?
21. Quais são as atribuições do tesou-
reiro?
22. Um contribuinte /dizimista não
membro pode ter acesso aos relatórios
financeiros da igreja?
23. Está a igreja obrigada a realizar
assembleia geral?
24. Em caso afirmativo, quem pode vo-
tar?
25. Está a igreja obrigada a manter Con-
selho Fiscal ou Comissão de Finanças?
26. Caso a igreja adote o Conselho Fis-
cal, quais são as suas atribuições?
27. Quem pode ser voluntário em ambi-
ente eclesiástico?
28. Que precauções a igreja deve tomar
em relação aos cargos ocupados pelos
membros?
29. Do ponto de vista administrativo,
como deve a igreja tratar assuntos éti-
cos, como os abaixo relacionados?
a) O cristão e a homossexualidade; b) O
cristão e o aborto; c) O cristão e a união
homoafetiva; d) O cristão e a pena de
morte; e) O cristão e a eutanásia; f) O
cristão e o porte de arma; g) Estado x
igreja; h) O cristão e a ideologia de gêne-
ro; i) O cristão (evangélico) e o ecume-
nismo; j) Divórcio e novo casamento; k)
Teologia inclusiva; l) Surgimento de no-
vas igrejas “evangélicas”; e m) Jogos de
azar.
30. Qual deve ser o tempo de mandato
da diretoria?
31. Qual deve ser o tempo de mandato
dos ministérios auxiliares, comissões,
departamentos e outras atribuições?
32. Está o ministro religioso isento de
IR? (Qual é a base de cálculo?)
33. Faça aqui a sua pergunta e envie
para o autor (vide contatos acima).

Este questionário é parte do meu traba-
lho em palestras e cursos. Propositadamen-
te elaborado de forma aleatória, espero que
você responda a todas as perguntas de for-
ma satisfatória.

As questões aqui abordadas abrangem
as seguintes áreas: a) Legislação; b) Legali-
zação; c) Gestão e Administração Eclesiásti-
ca; e d) Aspectos fiscais e contábeis das igre-
jas e demais organizações religiosas.

Caso você queira fazer alguma pergunta
não incluída nesta lista, escreva para mim, e
eu terei o prazer de responder e até mesmo

transformar a sua pergunta em artigo. Meus
contatos são: WhatsApp: 21 99247-1227 e e-
mail: jonatasnascimento@hotmail.com.

Rio cria programa de
assistência às vítimas de

intolerância religiosa
Criado a partir de lei aprovada pela ALERJ e sancionada pelo

governador Cláudio Castro, o Programa de Assistência às Vítimas
de Intolerância Religiosa é uma decorrencia dos preceitos

constitucionais, consagrados pela Constituição Federal de 1988.

A Lei 9.212 /21, que institui
o Programa de Assistência às
Vítimas de Intolerância Reli-
giosa no Estado do Rio, foi san-
cionada pelo governador em
exercício, Cláudio Castro, e
publicada no Diário Oficial do
Estado na quinta-feira, dia 18/
03.

A norma estabelece que
caberá à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos e à Delega-
cia de Crimes Raciais e Delitos
de Intolerância (Decradi) cons-
tatar a ocorrência dos casos de
intolerância e lavrar laudo cir-
cunstanciado que ateste os fa-
tos para aplicação do Plano de
Assistência às Vítimas de In-
tolerância Religiosa.

O programa tem como fi-

DA REDAÇÃO
nalidade promover a seguran-
ça de templos ou ambientes
sócio-cultural-religiosos que
estejam sendo ameaçados;
proteger a integridade física
das vítimas, de seus familiares
e dos adeptos que estejam vul-
neráveis, através da inclusão
em programa de proteção à
vítima e testemunha; além de
oferecer moradia às vítimas,
seus familiares e adeptos que
perderam suas residências ou
que estejam em estado de pe-
rigo em virtude da intolerân-
cia religiosa, através de inclu-
são no sistema de aluguel so-
cial.

Segundo a medida, a livre
manifestação de pensamento
e opinião ou a divulgação do
credo ou doutrina religiosa não
será configurada como ato ilí-
cito indenizável ou punível. Já
a divulgação e criação, pelos
meios de comunicação de

massa, de estereótipos negati-
vos ou preconceituosos contra
qualquer grupo religioso será
configurado como intolerân-
cia.

O Poder público também
não poderá interferir na reali-
zação de cultos ou cerimônias,
ou dificultar, por qualquer
meio, o regular exercício da fé
religiosa dentro dos limites fi-
xados na Constituição Federal.
O Governo não poderá criar
qualquer benefício ou restri-
ção direcionada a um único
segmento religioso, sendo ve-
dada qualquer tipo de discrimi-
nação ou segregação religiosa
em seus atos. O Poder Execu-
tivo regulamentará a norma
através de decretos.

OS CRISTÃOS são as maiores vítimas da intolerância religiosa em todo o mundo, com
cerca de 340 milhões de seguidores de Jesus sendo perseguidos em todos os continentes.
Em 2020, aumentou o número de fiéis mortos pela fé (4.761) assim como as restrições
à liberdade religiosa.

* Com informações da
Comunicação Social da

ALERJ
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“Saio mais edificada com as mensagens
e com o convívio com os participantes”

ALEGRIA, muita alegria! Esta é a melhor definição do sentimento que predomina nos corações dos participantes do Congresso da Terceira Idade – Vida Radiante.

O Congresso da Terceira Idade – Vida Radiante, promovido há quase 20 anos pelo Ministério Vida Radiante
que será realizado em Caxambu, Minas Gerais, do dia 10 ao dia 13 de agosto de 2021. Será a décima-oitava

edição desse encontro que tem marcado positiva e significativamente a vida de milhares de pessoas

Essa declaração de uma das
participantes do Congresso da
Terceira Idade – Vida Radiante
descreve de forma resumida
o sentimento da maioria dos
congressistas, frequentantes
desse encontro que chega à sua
décima-oitava edição visando
oferecer aos presentes mo-
mentos de inspiração, encora-

O Hotel Glória dispõe de
uma excelente estrutura
e confortáveis
acomodações e os seus
amplos espaços estarão
disponíveis para as
atividades do Congresso
Vida Radiante. Situado
em Caxambu, uma
aprazível cidade da
Serra da Mantiqueira,
rica em atrações e
passeios, o Glória é o
melhor hotel da região.

jamento, alegria e esperança.
Local – as atividades do Vida

Radiante serão realizadas nas
instalações do Hotel Glória, na
cidade de Caxambu, na região
do polo aquífero da Serra da
Mantiqueira, no sul do estado
de Minas Gerais. Com amplas
e confortáveis instalações, o
Hotel Glória oferece uma con-
fortável infraestrutura, com
amplas acomodações e com ex-
celente localização – está em

frente ao famoso Parque das
Águas.

Programação – O Congres-
so oferece aos participantes
uma programação diversifica-
da, com atividades inspirativas,
de capacitação e de lazer e re-
creação, como: Reuniões de
Inspiração e Encorajamento
que contam com mensagens,
cultos matutinos e devocio-
nais, gincana bíblica e o coro
do Congresso; Atividades Re-

creativas e de Sociabilidade
como ginástica sênior (Esti-
que-se!), festas social e de
boas-vindas e passeios (opcio-
nais) além de Oficinas de
Capacitação para Vida e Minis-
tério que oferecem oficinas,
palestras e Curso para Líderes
de Ministérios com a Terceira
Idade.

Veja nos quadros ao lado as
principais dicas do Congresso,
faça a sua inscrição e participe.

DA REDAÇÃO

A inscrição no Congresso inclui:
Hospedagem com pensão completa (café da manhã,
almoço e jantar no Hotel Glória), uso de toda infraes-
trutura do hotel, pasta com material do Congressista
e participação nas atividades da programação.
O custo do TRANSPORTE até o local do Congresso
não está incluído no valor da inscrição.

INVESTIMENTOS / INSCRIÇÕES

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Ligue para:

(21) 2516-6080 | 98509-7276 (WhatsApp)
Consulte: www.juventudecrista.com.br

Escreva para: eventos@juventudecrista.com.br

TIPO DE APARTAMENTO VALOR POR PESSOA

Single (uma pessoa no apto)
Duplo (solteiros ou casal)
Triplo
Quádruplo

R$ 2.370,00
R$ 1.490,00
R$ 1.410,00
R$ 1.350,00

PARCELE em até 6 vezes nos cartões de Crédito.

18º CONGRESSO DA TERCEIRA IDADE
VIDA RADIANTE

10 a 13 de agosto de 2021 | Caxambu, MG
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“Coronavírus chegou ao Brasil antes do
que se sabia, em janeiro, diz Fiocruz”, é o
título da matéria publicada no Jornal Folha de
São Paulo (Versão On-Line), em 11.05.20, e,
prossegue o texto: “(...) A primeira pessoa a
morrer de Covid-19 no Brasil faleceu no Rio
de Janeiro, na quarta semana epidemiológica,
entre 19 e 25 de janeiro. E a transmissão local
ou comunitária já estava em curso em São
Paulo, em 4 de fevereiro, muito antes do 13
de março, data dos registros oficiais. Os da-
dos sobre a transmissão prévia da Covid-19
são de um estudo liderado pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). (...)”, daí ser
inexplicável que ainda seja propagado pela
Mídia Nacional uma incorreta informação
comprovada cientificamente.

Registra, ainda, a Folha de São Paulo: “(...)
Em 26 de fevereiro, quando foi anunciado o
primeiro caso, o vírus já circulava pelo país
fazia um mês, destaca a pesquisa (da Fiocruz),
a primeira a indicar o período do início da
transmissão no Brasil. (...)”, quando o divul-
gado, enfaticamente, pela Mídia Nacional, é
que a contaminação comunitária iniciou-se
no país no final de fevereiro de 2020, após a
semana do encerramento dos Festejos Car-
navalescos nas Grandes Capitais do País, co-
incidentemente logo após os Desfiles das
Escolas de Samba Campeãs; enfatize-se, por
oportuno, que a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) só declarou o Covid-19 como
Pandemia Mundial em 11 de março de 2020,
o qual, segundo, fontes da imprensa interna-
cional, fora ‘descoberto’ na China, e noticiado
para o mundo em 31.12.2019.

Estudiosos tem alertado sobre os debates
das relações sociais no pós-pandemia, sobre-
tudo os aspectos indenizatórios, eis que,
advirão das consequências deste alongado
período de isolamento social obrigatório, do
qual a população, se as medidas tivessem sido
implementadas desde a segunda-quinzena de
janeiro, ou, início de fevereiro de 2020, tal-
vez a sociedade pudessem sair com maior
brevidade, lastrado na segurança sanitária,
com base na atuação de Agentes Públicos e
Agentes Privados na prevenção do Corona-
vírus, o que, é claro, para que estes sejam
responsabilizados deve ser provado, com base
em Processo Judicial, se eventualmente de-
vendo não agiram incisivamente para evitar-
se a grande contaminação que depois se veri-
ficou, especialmente provocada pela aglome-
ração deliberada e não proibida, ou, mesmo
limitada, pelo  poder público competente.

Certo é que uma das Maiores Festas Po-
pulares do Mundo teria sido altamente
impactada com notícias de pessoas contami-
nadas e mortas pela Covid-19, provocando
comoção e medo na participação do povo etc,
o que poderia ter causado imensos prejuízos
financeiros a Indústria Carnavalesca; com
destaques as Redes de Televisão, que detém
os direitos autorais de transmissão dos desfi-
les das escolas de samba e dos blocos carna-
valescos etc, eis que, estas são constitucio-
nalmente prestadoras de serviço público, sen-
do, consequentemente, juntamente com ou-
tros órgãos de imprensa, corresponsáveis pela
propagação de informações falaciosas sem
fundamento cientifico, eis que, já foram che-
cadas por estudos de Instituições de Pesqui-
sas insuspeitas perante a sociedade, como o
divulgado pelo IOC/Fiocruz.

Anote-se que a Lei 13.979, de 06 de feve-
reiro de 2020, “(...) Dispõe de medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pú-
blica de importância internacional decorren-
te do coronavírus responsável pelo surto de
2019”, e a denominada Terça-Feira Gorda do
Carnaval, ocorreu no dia 25 de fevereiro de
2020, (Feriado em Algumas Localidades do
País), ou seja, a Lei Federal foi publicada duas
semanas antes da Semana da Celebração Car-
navalesca no Brasil, e, pois na reportagem da
Folha de São Paulo, também sê lê: “(...) En-
quanto o Brasil se preparava para pular car-
naval, na oitava semana, já eram 17 os brasi-
leiros que lutavam pela vida num leito de
hospital contra a Covid-19 e nove os mortos.
Em pleno carnaval, com blocos arrastando
multidões nas ruas, houve 24 internações e
dez mortes. E na semana de 13 de março, na
qual, segundos os registros oficiais, a trans-
missão comunitária, isto é, local teria come-
çado, já eram, na verdade, 736 os brasileiros
internados e 209 mortos (...)”; sendo incom-
preensível, para leigos, que dados científicos
tão relevantes, que a grande mídia nacional
tão investigadora não tenha tido acesso a eles
e publicizado para a população do país.

O CORONAVÍRUS E A RESPONSABILIZAÇÃO
DOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS (1/3)

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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ELES NÃO OUVEM!
“Abraão, porém, lhe respondeu: Se

não ouvem a Moisés e aos Profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ain-
da que ressuscite alguém dentre os
mortos.” (Lc 16.31) Com esta senten-
ça Jesus conclui a “Parábola do Rico
e o Mendigo” registrada no capítulo
16 do Evangelho segundo Lucas.

A atitude descrita na história con-
tada por Jesus é bem comum em nos-
sos dias e, por mais que as evidências
indiquem, apontem ou demons-
trem, as pessoas – especialmente
aqueles que detém o poder e o con-
trole dos meios de comunicação –
resistem a aceitar o óbvio, o natural
e o que manda o bom-senso.

Um forte exemplo disso é o pro-
cesso sistemático, contínuo e impla-
cável de combate a família tradicio-
nal e aos valores cristãos. Uma socie-
dade que não preserva a família está
fadada à desagregação, a destruição
de sua capacidade de perpetuar a es-
pécie humana e a edificar um mun-
do mais justo, humano e fraterno.

Ao contrário, usando justamente
essas bandeiras, os defensores de um
mundo egocêntrico, hedonista e
consumista atacam aqueles que lu-
tam por princípios como os que são
anunciados pelo Evangelho.

Nesse afã, promovem ideologias
e práticas anti-humanas e desperso-
nalizadoras como a trágica “ideolo-
gia de gênero”; a liberação e o in-
centivo ao consumo de drogas psico-
trópicas e demais substâncias per-
turbadoras do sistema nervoso cen-
tral; a desconstrução da cultura e dos
valores judaico-cristãos.

Neste contexto, sabendo que não
“se deixarão persuadir, ainda que res-
suscite alguém dentre os mortos” cabe
a cada um de nós, discípulos de Je-
sus, firmarmos a nossa fé, “estando

sempre preparados
para responder a todo
aquele que vos pedir
razão da esperança
que há em vós”. (1Pe
3.15)
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“O trabalho proposto nesse curso é
incrível!”

A próxima edição do Curso Geração Conectada está programada para acontecer no dia 15 de maio. Ministrado pelo Ministério Vida
Radiante, o Curso será realizado no Auditório do Centro Cultural da Bíblia, no Centro do Rio de Janeiro, no período de 8h30 às 17h.

DA REDAÇÃO

“O curso é muito produti-
vo. Abriu meus horizontes.
Coisas que passavam desper-
cebidas agora pude enxergar.”
Com essa declaração, um dos
participantes da última edição
do Curso Geração Conectada
descreveu o impacto da expo-

sição dos conteúdos em sua
visão ministerial.

De caráter essencialmente
prático, e com duração de 8h/
aula, o Curso aborda temas
como: Características psicos-
sociais dos adolescentes e dos
jovens; ministério e vida; mi-
nistério e instituição; recur-
sos para a realização do minis-
tério e o lugar do trabalho com

O CURSO GERAÇÃO CONECTADA é uma oportunidade para quem quer servir ao Senhor alcançando adolescentes e jovens e dando a eles as condições para crescer como discípulos

jovens e adolescentes no mi-
nistério da igreja local.

Próxima edição – Usando as
confortáveis instalações do
Centro Cultural da Bíblia, si-
tuado na Rua Buenos Aires,
135, no Centro do Rio de Ja-
neiro, a próxima edição do
Curso Geração Conectada será
realizada no sábado, 15 de maio,
no horário de 8h30 às 17h.

As inscrições estão abertas
(veja as condições ao lado) e,
para caravanas (seis ou mais
de seis pessoas por igreja) há
um desconto de 10% no valor
das inscrições.

Para receber a nossa equipe
– A agenda do Ministério Vida
Radiante está aberta para aten-
der aos convites de igrejas, as-
sociações, convenções, sínodos

e presbitérios que queiram
disponibilizar esta oportunida-
de de crescimento para os seus
líderes. Para tanto, basta ligar

ou enviar uma mensagem
para 21 98509-7276 (Whats
App) ou para eventos@juven
tudecrista.com.br.

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

Tel.: (21) 2516-6080 | 98509-7276  (WhatsApp)
www.juventudecrista.com.br

eventos@juventudecrista.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Data: 15 de MAIO de 2021
Horário: De 8h30 às 17h

Local: Centro Cultural da Bíblia - SBB
Rua Buenos Aires, 135

Centro | Rio de Janeiro, RJ

CURSO GERAÇÃO CONECTADA
Aperfeiçoamento de Líderes de

Ministérios com Adolescentes e Jovens

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

INVESTIMENTOS
Inscrições
Até 10/05
Até 14/05
No local

Coletivas*
R$ 54,00
R$ 67,50
R$ 90,00

Individuais
R$ 60,00
R$ 75,00
R$ 90,00

EM SUA MAIS recente edição, o Curso Geração Conectada reuniu representantes de duas denominações e de cinco
igrejas diferentes para o aperfeiçoamento de suas habilidades e capacidades de liderança
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A população mundial está
envelhecendo. No Brasil, as
pessoas com mais de 60 anos
já somam 28 milhões de pes-
soas (13% da população brasi-
leira). Essa realidade é visível
em todos os setores da socie-
dade e, na igreja isto é bem
evidente.

Entretanto, nem sempre
as lideranças estão sensíveis a
esta situação. Para entender
como as igrejas vem lidando
com a presença cada vez mai-
or de idosos em sua mem-
bresia, o Jornal Novas consul-
tou pastores, diáconos, mem-
bros de igreja idosos e especia-
listas.

O pastor Flávio Pereira da
Silva, da Igreja Batista de Abo-
lição, Zona Norte do Rio de Ja-
neiro, tem um número ex-
pressivo de idosos na mem-
bresia de sua igreja: eles são

Crescimento da população idosa:
oportunidade e desafio para a igreja

DA REDAÇÃO

Nos últimos dez anos a população de idosos cresceu 47% no Rio. Com isso, há na cidade mais indivíduos de terceira idade
do que crianças e jovens até 19 anos. Esses dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo SeniorLab em parceria com o

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso significa que há no Rio de Janeiro mais de
1,5 milhão de pessoas acima dos 60 anos, o que representa 22% do total da população.

Pr. FLÁVIO PEREIRA, da Igreja
Batista de Abolição

Pra. IVONEIDE BIANNA, da
Igreja Batista VIPE

GRUPO da Terceira Idade da Igreja Batista Central de
Santíssimo, com o seu pastor, Marcelo Muniz

cerca de 30 a 35% dos mem-
bros (algo em torno de 80 a 90
idosos) e isso se reflete na
composição da liderança: “20%
da minha liderança é da Ter-
ceira Idade”, declara. Outra
consequência dessa forte pre-
sença dos idosos na composi-
ção da igreja é a participação
deles nas suas atividades: eles
atuam na área da adoração, es-

pecialmente na formação dos
coros e “são bem presentes na
EBD” como informa o pastor
Flávio, que acrescenta: “Temos
um ministério da Idade Feliz,
com ações e liderança voltadas
para este público da Igreja.”

Situação diferente é a vivi-
da pela Igreja Batista VIPE (Vi-
brante, Inspiradora no Poder
de Deus e nas Escrituras), si-

tuada no bairro Village Pavuna,
na área do Complexo do Cha-
padão, Zona Norte do Rio de
Janeiro. Lá os idosos são mino-
ria, mas “estão presentes em
qualquer reunião ou progra-
mação da igreja” como infor-
ma a pastora Ivoneide Cunha da
Silva Bianna, Vice-presidente
da igreja, que é liderada pelo
pastor Juanito Cunha dos San-

tos. Embora não tenham ain-
da organizado nenhum traba-
lho específico para as pessoas
da terceira idade, eles são en-
volvidos nas atividades da Igre-
ja, atuando nos trabalhos de
evangelização nos lares e na
área do ensino. “Embora sejam
a minoria, os idosos são uma
força no trabalho realizado na
comunidade local. Eles susten-

tam e são fiéis no evangelho e
no apoio a Igreja” conclui a pas-
tora Ivoneide.

Numa outra perspectiva, a
professora e Guia de Turismo
Valdete Henriques Machado da
Silva, membro da 1ª Igreja Ba-
tista do Rio de Janeiro, situada
na região do Central da cidade
do Rio de Janeiro, explica que,
no caso de sua igreja, “a maio-
ria dos idosos sempre teve
uma participação expressiva
nas atividades e, em termos
percentuais, sempre repre-
sentaram a maioria na lideran-
ça da igreja.” Uma das conse-
quências dessa realidade é a
existência de um trabalho só-
lido e bem organizado com a
terceira idade. Valdete acres-
centa que “em nossa igreja
funciona o CVTI (Centro de
Vivência da Terceira Idade),
sob a liderança da irmã Nadja
Dalcin, com reuniões quinze-
nais, que acontecia (antes das
restrições geradas pela pande-

A POPULAÇÃO idosa já representa 13% da população brasileira, com cerca de 28 milhões de pessoas, segundo o IBGE
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mia da covid-19) aos domin-
gos, à tarde.

Bem integrada aos traba-
lhos de sua igreja, Valdete tes-
temunha que “se sente parte
integrante da igreja, podendo
colaborar com as decisões que
dizem respeito às suas ativida-
des e o seu crescimento” e
conclui: “A participação dos ido-
sos da 1ª Igreja acontece em
várias áreas eclesiásticas e so-
ciais, seja colaborando, teste-
munhando, aprendendo, auxi-
liando em seu crescimento,
caminhando, amadurecendo e
escrevendo a sua história. Os
idosos representam grande
parte da liderança, estando pre-
sentes na diretoria, nos servi-
ços de diaconia, atuando como
professores de EBD, nas Uni-
ões de Treinamento, nos Gru-
pos de Oração, no CVTI, nos
Corais, no Ministério de Mú-
sica, no trabalho feminino
(MCM), na Gerência Admi-
nistrativa, nas áreas Ministe-
riais, nos Pequenos Grupos
Multiplicadores, na Recepção
e na Ação Social. Enfim, os ido-
sos são uma parte fundamen-
tal da igreja de Cristo Jesus e
se sentem úteis e valorizados

– por suas vivências e apren-
dizados ao longo dos anos.”

Por sua vez, a líder da
Coordenadoria da Terceira Ida-
de da Igreja Batista Barão da
Taquara, localizada na Praça
Seca, em Jacarepaguá, Zona
Oeste da cidade do Rio de Ja-
neiro, Lucinha Fernandes infor-
ma que os idosos constituem
30% da membresia de sua
igreja e são a maioria dos seus
líderes. O trabalho que a igreja
desenvolve é conduzido por
esta Coordenadoria que pro-
move Congressos, Encontros,

viagens para outros encontros
nacionais e regionais como o
Congresso da Terceira Idade –
Vida Radiante. Bem integrada
nas atividades e decisões da
igreja, Lucinha explica que os
idosos são presentes e atuan-
tes em todas as áreas ministe-
riais como Evangelização, Co-
munhão, Adoração, Ensino e
Ministério.

Ainda na Zona Oeste da ci-
dade do Rio de Janeiro, a Diaco-
nisa Delcina Gomes Pereira,
membro da Igreja Batista Jar-
dim Santíssimo, situada no

bairro de Santíssimo, informa
que os idosos são cerca de 70%
da membresia da igreja, mas
são minoria na composição da
liderança. Devido a elevada par-
ticipação dos idosos na forma-
ção do grupo de membros da
igreja, há um trabalho voltado
para eles, o Grupo de Convi-
vência da Terceira Idade. Atu-
antes, eles participam dos tra-
balhos nas áreas de Oração,
Intercessão, Coros, Grupo Co-
reográfico, EBD e, “em todas
as atividades a participação
maior é das mulheres” acres-

LUCINHA FERNANDES, da
Igreja Batista Barão da Ta-
quara

VALDETE HENRIQUES, da 1ª
Igreja Batista do Rio de
Janeiro

DELCINA GOMES PEREIRA, da
Igreja Batista Jardim Santís-
simo

MARCOS OLIVEIRA, da Igreja
Batista Central de Santís-
simo

As igrejas estão descobrindo a importância
do ministério com a terceira idade

centa Delcina.
Também da Zona Oeste, o

professor Marcos de Oliveira
Rocha, que atua como Líder do
Ministério de Famílias da Igreja
Batista Central de Santíssimo,
explica que em sua igreja 80%
dos membros são idosos. Um
reflexo dessa expressiva pre-
sença de idosos na membresia
é percebido na composição da
liderança da igreja, onde os ido-
sos participam com uma fatia
de 60% dos seus integrantes.
Outro aspecto que o professor
Marcos destaca é que “os ido-

sos têm participação direta e
indireta nos diversos setores
de nossa igreja: para cada Mi-
nistério, sempre temos um ou
mais irmãos da terceira idade
participando e contribuindo
para o trabalho”. Respondendo
positivamente à pergunta so-
bre a existência de um traba-
lho específico para a terceira
idade, o professor Marcos
acrescenta que é preciso “mais
atividades específicas para eles”.
Considerando-se bem integra-
do às atividades da igreja, ele
considera que entre as áreas
que os idosos mais contribu-
em se destaca a comunhão.

Algumas considerações –
como se percebe, não há como
ignorar a importância e o valor
da população idosa na igreja.
Criar oportunidades para que
eles se sintam integrados, va-
lorizados e até mesmo uteis
são desafios que as lideranças
das igrejas precisam encarar.
E, no cumprimento de sua
missão, cabe a igreja estender
o seu olhar para a comunidade
que a cerca e sair em busca do
crescente contingente de ho-
mens e mulheres que vivem
a etapa da plena maturidade.

Mackenzie Rio oferece curso
gratuito sobre imposto de renda
A Faculdade Presbiteri-

ana Mackenzie Rio está com
as inscrições abertas até o
dia 1º de abril, para o curso
de Imposto de Renda de
Pessoa Física. O curso é gra-
tuito e vai acontecer em
abril de forma on-line. As
inscrições podem ser feitas
pelo link: https://www.
sympla.com.br/cursos-de-
imposto-de-renda-de-pes-
soas-fisicas-2021---novas-
turmas-em-abril__1153115

A Faculdade Presbiteri-
ana Mackenzie é uma insti-
tuição de ensino confes-
sional presbiteriana, filan-
trópica e de perfil comuni-
tário, que se dedica às ciên-
cias divinas, humanas e de
saúde. A instituição é com-
prometida com a for-
mação de profissionais
competentes e com a pro-

COM UMA excelente estrutura localizada na região central
da cidade do Rio de Janeiro, a Faculdade Makenzie Rio
também se adaptou as circunstâncias impostas pelas
medidas sanitárias determinadas pelo Ministério da Saúde

pela gestão administrativa
dos campi em três cidades
do País: Brasília (DF),
Curitiba (PR) e Rio de Ja-
neiro (RJ). As Faculdades
Presbiterianas Mackenzie
têm missão educadora, de
cultura empreendedora e
inovadora. Entre seus dife-
renciais estão os cursos de
Medicina (Curitiba); Admi-
nistração, Ciências Econô-
micas, Contábeis, Direito
(Brasília e Rio); e Engenha-
ria Civil (Brasília).

Em 2021, serão come-
morados os 150 anos da ins-
tituição no Brasil. Ao longo
deste período, a instituição
manteve-se fiel aos valores
confessionais vinculados à
sua origem na Igreja Pres-
biteriana do Brasil.

dução, disseminação e aplica-
ção do conhecimento, inserida
na sociedade para atender suas
necessidades e anseios, e de

acordo com princípios cristãos.
O Instituto Presbiteriano

Mackenzie (IPM) é a entidade
mantenedora e responsável
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Era uma festa de aniversário de criança, realizada no
salão de festas do condomínio. Mesmo sendo festa de cri-
ança, o cheiro forte do álcool sentia-se de longe. Nuvens
de fumaça de cigarro tornavam o ar irrespirável. As pes-
soas literalmente gritavam umas às outras, já que o som
ensurdecedor proibia a conversa decente e educada.

De repente, alguém abaixa o volume do som e grita
pedindo silêncio. Um bêbado rosna desorientado: “O que
aconteceu?” É que o pastor de um parente distante da
criança está presente e foi convidado a falar. Sem nenhu-
ma atmosfera de culto, sem nenhum sentimento de ado-
ração ou mesmo sem nenhuma atitude de reverência, o
pastor lê um versículo e tece breve comentário. Era visí-
vel o deboche dos bêbados ou semibêbados.

Jesus estava certo: Porcos detestam pérolas. A cho-
cante figura que o Mestre usou está no sermão do Mon-
te: “Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos
porcos as vossas pérolas...” (Mateus 7.6). Cães e porcos
são os dois representantes do mundo animal citados por
Jesus. Os dois são objeto de desprezo por parte dos orien-
tais, em geral, e dos judeus, em particular. O uso da pala-
vra “cão”, por exemplo, como algo desprezível é evidente
quando os judeus consideram cães os gentios, ou seja, os
que não são judeus. Segundo John Broadus, é assim que
os muçulmanos consideram os cristãos.

Lançar pérolas aos porcos é a maior das tolices. Seria
tentar o casamento de dois extremos que não se concili-
am: a pérola, por ser exemplo de refinamento, e a porca,
paradigma da imundície. No rico tesouro da literatura ju-
daica, pérola é sinônimo de um bom pensamento, de uma
ideia excelente. Sem dúvida, as verdades do Evangelho
são preciosas como as pérolas. Foi Jesus mesmo quem
elaborou uma parábola associando o reino de Deus a uma
pérola de valor incalculável (Mateus 13.45,46). Lançá-la a
quem não a valoriza é uma blasfêmia, porque porcos de-
testam pérolas.

PORCOS DETESTAM PÉROLAS

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

A nutrição do cérebro e a
prevenção do Alzheimer

Para quem se preocupa em
ter uma boa saúde mental é
preciso estabelecer algumas
rotinas, adquirir hábitos e pra-
ticar atividades físicas. E, na
medida em que os anos se pas-
sam, com o envelhecimento,
a probabilidade de se desenvol-
ver algumas doenças como o
Alzheimer aumentam consi-
deravelmente. Segundo dados
coletados pela  Associação Bra-
sileira de Alzheimer (Abraz),
no Brasil, existem cerca de 15
milhões de pessoas com mais
de 60 anos de idade e cerca de
seis por cento delas têm a do-
ença de Alzheimer, o que apon-
ta para um total de 900 mil
pessoas são afetadas por essa
doença.

O Alzheimer ou o “O Mal
de Alzheimer” é uma doença
cerebral neurodegenerativa e
não tem cura específica, e pode
causar grandes frustrações e
desafios para os pacientes e os
seus cuidadores.

Entre os sintomas precoces
são relacionados: esquecimen-
to de nomes, confusão e pro-
blema com palavras e com a
fala, enquanto sintomas mais
avançados incluem problemas
mais severos, como paranoia
e comportamento abusivo.

Embora as causas do
Alzheimer ainda não tenham
sido plenamente identificadas,
pesquisas apontam que, além
de fatores genéticos, a presen-
ça de depósitos de uma prote-
ína no cérebro chamada de
beta-amiloide (ou Aß) seja um
dos fatores mais significativos
para a deterioração das células
cerebrais. Evitar que a proteí-
na Aß se deposite pode ser a
resposta, tanto para a preven-
ção quanto para, possivelmen-
te, reverter essa doença debi-
litante.

Entre as iniciativas que po-
dem ser empreendidas para
quem quer evitar ou minimi-
zar os riscos de desenvolver o
Alzheimer ou mesmo outras
doenças cerebrais, são reco-
mendadas:

A PRÁTICA DE ATIVIDADES
FÍSICAS

O exercício físico é funda-
mental para o cérebro. Quan-
to mais sangue circular pelo
cérebro, maior o número de
novos neurônios. E uma óti-
ma maneira de aumentar o flu-
xo sanguíneo é manter-se ati-
vo durante todo o dia.

A atividade física estimula
o desenvolvimento de novos
neurônios em uma região do
cérebro responsável pela me-
mória, o hipocampo. Outras
regiões cerebrais, ligadas à
cognição e ao raciocínio, tam-
bém se beneficiam com ativi-
dades físicas. A prática de se
mexer, ajuda a aumentar o
volume cerebral em áreas do
lobo frontal, região importan-
te para o raciocínio, e do corpo
caloso, área que une as duas
metades do cérebro. Com isso,
melhora a velocidade do racio-
cínio.

ADOÇÃO DE BONS HÁBITOS
ALIMENTARES

A adoção de bons hábitos
alimentares como a inclusão
de alimentos antioxidantes
tem efeito direto no cérebro,
aumentando a produção de
neurônios e das conexões en-
tre as células cerebrais. Esses
alimentos devem ser ricos em
nutrientes como:

a) Ácidos Graxos Ômega-3 –
Os ácidos graxos ômega-3 são
ácidos graxos poli-insaturados,
com vários benefícios para o
cérebro. Especificamente, o
ácido docosahexaenoico

DA REDAÇÃO
(DHA) é um dos componen-
tes estruturais primários do
cérebro humano. O DHA é um
componente importante das
membranas celulares cere-
brais, e é vital não somente por
sua estrutura, mas também
por sua função. Estudos de-
monstraram que uma insufi-
ciência de DHA no cérebro
pode causas vários problemas
ligados à saúde, afetando tanto
os nervos do cérebro quanto o
comportamento.

Os ácidos graxos ômega-3
têm propriedades antiamiloi-
des e anti-inflamatórias. Ima-
gens cerebrais específicas
mostram que há um fluxo ce-
rebral mais alto em regiões do
cérebro responsáveis pela
memória e pelo aprendizado
em pessoas com níveis mais
altos de ômega-3.

b) Curcumina – a curcumi-
na pode ter um papel signifi-
cativo para manter o cérebro
saudável. Também conhecido
como cúrcuma longa e açafrão
da Índia, possui propriedades
anti-inflamatórias, antioxi-
dantes e digestivas. Entre os
benefícios atribuídos a curcu-
mina, o composto químico ati-
vo do açafrão, estão: redução
da produção da proteína beta-
amiloide (Aß); impedir o
acúmulo de Aß no cérebro;
contribui para remover a Aß
do cérebro; aumento do nível
de glutationa no cérebro, um
potente antioxidante; diminui
a velocidade do envelhecimen-
to das células cerebrais; etc.

c) Cobalamina (vitamina
B12) – A vitamina B12 (tam-
bém chamada de cobalamina
ou cianocobalamina) é um
importante nutriente, neces-
sário para ajudar a otimizar a
saúde do cérebro, dos nervos
e do sangue. Porém, apesar de
sua importância, existem mui-
tas evidências que indicam que
as pessoas ao redor do mundo
apresentam uma deficiência

desse nutriente essencial. A
vitamina B12 tem muitas fun-
ções: reduz a fadiga; otimiza a
função da memória; otimiza o
sono; ajuda a produção dos
glóbulos vermelhos; faz parte
do processo de síntese do
DNA; ajuda na produção de
proteínas; ajuda na produção
de compostos químicos cere-
brais (neurotransmissores)
para prevenir a depressão;
melhora a função nervosa e a
comunicação e, ainda, reduz os
níveis de homocisteína – ní-
veis elevados do aminoácido
homocisteína são associados a
um maior risco de demência,
doenças cardíacas e derrame.

d) Zinco – O zinco é um
mineral essencial, crucial para
a saúde adequada e para ajudar
a otimizar a saúde cerebral.
Uma dieta nutritiva, balancea-
da e rica em alimentos que
contenham zinco é importan-
te para garantir níveis adequa-
dos no sangue e nos tecidos. O
zinco é útil para uma varieda-
de de problemas de saúde. O
zinco tem um papel importan-
te na saúde cerebral. Quando
há uma deficiência desse nu-
triente, a pessoa pode ter difi-
culdade para se lembrar das
coisas.

e) Niacina (vitamina B3) –
Cientistas acreditam que o mal
de Alzheimer pode ser causa-
do por uma insuficiência se-
vera de niacina. Um estudo de
2004 indicou que um consu-
mo adequado de niacina pode
ter um efeito protetor no de-
senvolvimento do mal de
Alzheimer e no declínio cogni-
tivo ligado à idade.

* Com base em informa-
ções do Portal Saúde e
Beleza, do site ABRAz –

Associação Brasileira de
Alzheimer e do Portal

Minha Vida

Nem sempre as pessoas se dão conta da importância de se cuidar da saúde do cérebro.
Ter uma mente funcionando em perfeita harmonia é uma dádiva, mas para se ter uma cabeça

saudável é preciso esforço e dedicação.
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A LUTA CONTRA O EGOÍSMO
Em Mateus 22.34 a 40, encontramos o

seguinte relato: “Entretanto, os fariseus, sa-
bendo que ele fizera calar os saduceus, reuni-
ram-se em conselho. E um deles, intérprete da
Lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre,
qual é o grande mandamento na Lei? Respon-
deu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu entendimento. Este é o grande e
primeiro mandamento. O segundo, semelhan-
te a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Destes dois mandamentos dependem
toda a Lei e os Profetas”.

Conforme o relato de Mateus 24.12, Je-
sus faz uma preocupante advertência: “por
se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará
de quase todos” (Mt 24.12).

Escrevendo a Timóteo, Paulo o preveniu
de que, nos últimos dias, os homens seri-
am, entre outras coisas, “egoístas” (II Tm
3.1-5).

O dicionário define “egoísmo” como: “Fal-
ta de altruísmo; apego excessivo aos própri-
os interesses; comportamento da pessoa que
não tem em consideração os interesses dos
outros”.

De fato, o egoísta só pensa em si; não se
preocupa com os outros, trata somente dos
seus próprios interesses.

A ética cristã, fundamentada na Sagrada
Escritura, é contundentemente contrária às
atitudes egoístas. Diante disso, somos desa-
fiados a um viver altruísta, o que, sem dúvi-
da, representa um positivo testemunho cris-
tão perante o mundo. O egoísmo é incom-
patível com a vida no reino de Deus.

Ao tratarmos desse tema, à luz da Palavra
de Deus, os seguintes pontos devem ser co-
locados:

Males decorrentes do egoísmo
O ser humano foi criado por Deus para

viver numa saudável interdependência –
“não é bom que o homem esteja só”. O
salmista declarou: “Oh, como é bom e agra-
dável viverem unidos os irmãos!” A igreja do
Novo Testamento se distinguia em virtude de
um estilo de vida desprendido e altruísta (At
4.32-37).

O modelo econômico que rege o mundo
interfere diretamente em nossas relações.
O mercado transforma-se numa selva, e
“salve-se quem puder”. O resultado disso é
que retrocedemos à mentalidade de Caim:
“acaso, sou eu tutor de meu irmão?” Os ho-
mens deixam de ser irmãos e parceiros e
transformam-se em concorrentes. O con-
ceito de sucesso e bem-estar consiste em
deixar os outros para trás e chegar ao topo.

Convivemos com uma cultura do egoís-
mo, em que os que mais têm, mais chances
têm de acumular mais; ao mesmo tempo,
os menos favorecidos tendem a se tornar
ainda mais pobres e miseráveis dentro des-
se sistema excludente.

A riqueza produzida no mundo e os re-
cursos disponíveis são suficientes para ga-
rantir uma condição de vida digna a todos os
habitantes do planeta, com acesso ao básico:
alimentação, moradia, saúde e educação. Não
faltam recursos: o problema é que sobra
egoísmo.

O egoísmo é o grande responsável pelas
cruéis e brutais desigualdades entre pesso-
as, povos e nações. Mas a Palavra de Deus
garante um severo juízo contra aqueles que
pensam só em si (Is 5.8-10; Lc 12.20,21; Tg
1.1-6).

O egoísmo e o mandamento do amor
O egoísmo é incompatível com a ética do

reino de Deus. A ética cristã está fundada no
amor: amor a Deus sobre todas as coisas e
ao próximo como a si mesmo. A parábola do
Bom Samaritano (Lc 10.25-37) ilustra mui-
to bem o que significa amar ao próximo como
a si mesmo.

Onde prevalece o egoísmo, não há amor:
nem ao próximo nem a Deus. É por isso
que Jesus condenou os fariseus e sua falsa
devoção (Mc 12.38-40).

O amor abre caminho para o encontro e a
harmonia do ser humano com o Criador,
com o próximo, consigo e com o meio-am-
biente. O amor gera vida e liberdade. Quan-
do o amor determina as nossas relações, aí
se estabelecem a fraternidade, a partilha, a
cooperação e a justiça.

O egoísmo arraigado em tantos corações
e mentes tem sido um grande empecilho
para a construção de um mundo mais hu-
mano, justo e solidário. Diante da cultura do
individualismo e da competitividade que
rege o mundo hoje, calcada no questionável
argumento da meritocracia, o outro acaba
sendo visto não como irmão e parceiro, mas
como concorrente. Diante disso, o povo de
Deus é desafiado a deflagrar uma revolu-
ção: a revolução do amor (Mt 5.43-48).

O desafio a um viver altruísta
“Altruísmo” é o oposto de “egoísmo”. Ser

altruísta significa ter amor ao próximo, ser
abnegado, estar comprometido com causas
filantrópicas.

O altruísmo deve ser uma marca incon-
fundível de todo cristão. É deprimente al-
guém se declarar cristão, mas viver egoistica-
mente. O altruísmo cristão, exemplificado
em Jesus e por ele ordenado, constitui-se
num veemente testemunho perante o
mundo (Mt 5.16). O evangelho que prega-
mos, muitas vezes, se mostra acentuada-
mente conceitual e teórico, e pouco altruís-
ta. Aprendamos, pois, com Jesus! (Mt 9.35-
37; 14.13-21).

A influência do modo de vida atual atinge
também os cristãos. Cada um deve avaliar
se está vivendo conforme a ética do reino de
Deus, fundada no amor, ou se está simples-
mente seguindo o curso deste mundo.

O desafio a um viver altruísta tem impli-
cações não apenas em relação ao bem-estar
do nosso semelhante. Na verdade, tem im-
plicações também escatológicas, conforme
Mateus 25.31-46. Diante disso, todos os que
desejam viver uma vida cristã aprovada por
Deus, devem atentar diligentemente às pa-
lavras de Jesus.

Que o Espírito nos faça compreender o
exemplo de Cristo, que se doou em favor do
mundo, dispondo-nos a assumir uma con-
duta altruísta nessa tão necessária luta con-
tra o egoísmo!

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

Cristãs presas conquistam a
liberdade na Eritreia
Após três anos de prisão, as seguidoras

de Jesus ganharam a liberdade

As autoridades públicas da
Eritreia libertaram, em 26 de
fevereiro último, 21 mulheres
cristãs que estavam detidas na
prisão da ilha de Dahlak, após
mantê-las em cativeiro por
três anos e três meses.

As seguidoras de Cristo fo-
ram presas entre as cidades de
Asmara e Massawa, na costa
do país. Todas têm mais de 30
anos e seis delas são solteiras.

Ocupando o 6º lugar na Lis-
ta Mundial da Perseguição
2021, a Eritreia é um pequeno
país africano situado na região
conhecida como “Chifre da
África”. É um país em que os
cristãos que não são filiados a
Igreja Ortodoxa Eritréia, en-
frentam perseguição em nível
extremo e em todas as esferas
da vida. Muitos são presos por
não abdicarem da fé e cente-
nas permanecem detidos.

Os seguidores de Jesus são
mantidos pelo governo em
péssimas condições e muitos
ficam enclausurados em con-
têineres em temperaturas
escaldantes. Milhares de cris-
tãos foram detidos e presos nos
últimos anos, alguns dos quais

estão na prisão há mais de dez
anos.

Os cristãos de denomina-
ções não tradicionais enfren-
tam perseguição mais dura na
Eritreia, tanto do governo
como da Igreja Ortodoxa da
Eritreia, que é a única deno-
minação cristã reconhecida
pelo governo e rigidamente
controlada pelas autoridades.

As forças de segurança do
governo monitoram ligações,
examinam atividades e desfe-
rem incontáveis ataques con-
tra os cristãos, apreendem pu-
blicações e danificam igrejas
domésticas. Os cristãos podem
ser presos e encarcerados sem
julgamento. Muitos cristãos
são mantidos em prisões de-
sumanas por causa da fé, e os
familiares ficam sem saber
onde estão ou se ainda estão
vivos. Em junho de 2020, a
ONU informou que não hou-
ve progresso significativo no
que diz respeito às violações
dos direitos humanos na
Eritreia.

Cristãos que não são da
Igreja Ortodoxa e ex-muçul-
manos enfrentam extrema
oposição da família, comunida-
de e do Estado; muitas vezes
os serviços sociais essenciais e

outros recursos são negados
aos seguidores de Jesus.

“Na prisão, um dos meus
principais objetivos como cris-
tão era evangelizar. Claro, é
proibido fazer isso abertamen-
te, mas fazíamos à noite, quan-
do todos estavam dormindo.
Muitas pessoas na prisão pas-
sam por diferentes frustrações
e depressão. Por isso, elas ama-
ram o que ensinamos e com-
partilhamos. Vimos muitas
conversões e isso prova que o
evangelho não pode ser acor-
rentado!” , disse Musse, um
cristão que passou anos na pri-
são e compartilhou o evange-
lho com outros presos.

Havia esperança de que um
acordo de paz com a Etiópia
melhoraria a observação dos
direitos humanos na Eritreia,
mas há poucos indícios disso –
e os distúrbios na fronteira
entre os dois países ocorridos
no outono de 2020 ameaçam
a estabilidade.

PORTAS ABERTAS *

CRISTÃS SE REÚNEM para orar e estudar a Bíblia na Eriteia. Este encontro pode lhes render
a prisão por anos em contêineres e nas piores condições de sobrevivência

* 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.
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A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou um projeto
aos vereadores visando armar a Guarda Municipal (GM).

Seria essa uma boa alternativa para melhorar a segu-
rança da população? Não! Mais armas na cidade só aumen-
ta o risco de conflito e de bala “perdida” na direção do
pobre. É mais uma ameaça à vida.

Segundo o censo realizado pela própria prefeitura em
outubro do ano passado cerca de 8.000 pessoas viviam
em situação de rua na cidade. Na realidade a população em
situação de rua já passa dos 16.000, segundo a Defensoria
Pública. Imagina o tipo de abordagem que será feita por
um guarda municipal armado, especialmente à noite!

Durante o dia os alvos seriam os camelôs. Quantos
cariocas vivem na informalidade depois da reforma traba-
lhista agora agravada pela pandemia? Quantos conflitos
ocorreriam entre esses trabalhadores e uma Guarda
Municipal armada? São pais e mães de família na luta diá-
ria pela sobrevivência e que compõem a população mais
pobre da cidade.

Além disso teríamos um aumento dos gastos públicos
em uma área não prioritária. Existem salários atrasados
entre os profissionais de saúde, em plena pandemia! Há
mais de trinta mil crianças cariocas fora das creches por
falta de vagas! Até quando a prioridade dos governantes
será o patrimônio e não a vida humana? Aos que querem
armar a GM eu pergunto: Quanto custa o armamento?
Quanto custa o treinamento desses servidores? Como
está a situação emocional desses homens e mulheres que
já convivem diariamente com situações de violência?

A Guarda Municipal não existe para fazer combates na
rua. Além disso, cada servidor armado será um alvo para
os criminosos que movimentam o lucrativo mercado de
armas.

Os que defendem a proposta alegam que a GM irá
combater a milícia nas situações de construção irregular.
Ora, a Polícia Militar com toda a sua experiência só tem
assistido o problema crescer.

Armar a Guarda Municipal é um atestado de que o
Poder Público não tem uma política de segurança efetiva
para proteger os moradores da cidade.

O artigo 114 da Constituição Federal é claro: cabe à
Guarda cuidar do patrimônio dos municípios. O que falta
é um plano que possa integrar a GM com as forças polici-
ais visando especialmente a prevenção.

Quanto mais armas circulando na cidade, mais violên-
cia! Que os vereadores tenham sensibilidade e a devida
isenção para votar contra a matéria.

GUARDA MUNICIPAL
ARMADA NÃO RESOLVE!

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

A LEI DE MOISÉS E A MULHER

No último artigo, busquei demonstrar que os textos
evocados pelos críticos para sustentar a afirmação de que,
na Bíblia, a mulher é vista como propriedade do homem,
na verdade mostra a disposição protetiva da cultura hebraica
em relação às mulheres. É evidente que a cultura do An-
tigo Oriente Próximo era uma cultura patriarcal e man-
chada pelo pecado, mas a lei divina dada a Moisés buscava
minorar os males sociais introduzidos pelos nossos pri-
meiros pais.

Alguns críticos afirmam que a mulher é colocada no
mesmo nível de “outras propriedades” nos Dez Manda-
mentos (cf. Êx 20.17). Mas isso simplesmente não é ver-
dadeiro. Que a mulher não era tida como uma proprieda-
de do homem, à semelhança de bens como cada e ani-
mais, é visível pelo fato de mulheres não serem
“comercializáveis” em Israel. Deus conferiu à mulher a
mesma dignidade conferida ao homem, como afirma Paulo
(Gn 1.27). As relações sociais afetadas pela Queda (Gn
3.16) são restauradas pela redenção em Jesus Cristo (Gl
3.28).

Mas o que dizer de textos que claramente promovem
a inferioridade feminina, como o julgamento do ciúme
em Números 5.11-31? Em resumo, se um homem sus-
peitasse de traição, ele poderia levá-la ao sacerdote para
acusá-la. Se a mulher tivesse traído seu esposo, sua coxa
murcharia e seu ventre incharia ao beber a água amarga
(Nm 5.22). Note mais uma vez como a lei protege a mu-
lher em uma sociedade machista: a fim de evitar a injus-
tiça e a ira do marido pelo ciúme, na ausência de testemu-
nhas a mulher só poderia ser condenada se uma inter-
venção sobrenatural de Deus comprovasse o adultério. O
próprio Deus era evocado como testemunha! E o contex-
to imediato parece supor que a lei poderia ser aplicada ao
homem também (cf. 5.2; 5.6; 6.2).

Thiago Titillo é pastor batista,
professor e escritor.

A Igreja Batista de Laran-
jeiras está promovendo uma
importante iniciativa: um cur-
so especial de estudos bíblicos,
ministrado pela Professora e
Doutora em Teologia Teresa
Akil.

Com duração de um tri-
mestre – o Curso vai de abril a
junho de 2021, com aulas apli-
cadas através da plataforma

online Zoom, aos domingos,
no horário de 9 às 10h15.

O tema do Curso é “As ori-
gens – Como tudo começou”.

Presidida pelo pastor Elie-
zer Quirino, a Igreja Batista de
Laranjeiras está situada na
Zona Sul do Rio de Janeiro e
comemorou o seu 109º aniver-
sário de organização no dia 21
de março.

Igreja Batista de
Laranjeiras promove

Curso Especial de EBD

SITUADA na Rua Ipiranga, 59, a Igreja Batista de Laranjeiras
realiza a sua missão proclamando o Evangelho com
dedicação e fidelidade a Jesus
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KEITH PHILLIPS E JOHN PIPER
Quem são Keith Phillips e John Piper? Quero apresen-

ta-los aos leitores da minha coluna no Jornal Novas.
Keith Phillips é Bacharel em Artes pela University of

California (UCLA), Mestre em Divindade, Doutor em
Ministério e Doutor em Letras.

Se você deseja estar inteirado no assunto discipulado,
não pode deixar de ler “A formação de um discípulo”, es-
crito por Keith Phillips, Editora Vida.

O livro é dividido em três partes, na primeira parte ele
responde a pergunta: O que é discipulado? Na segunda
parte a pergunta que ele responde é: Quem é o discípulo?
E por fim, na terceira parte a pergunta é: Como fazer
discípulos?

É um livro fundamental para entender discipulado, é
de fácil leitura, com um excelente conteúdo e tem 167
páginas.

John Piper é muito conhecido por nós evangélicos bra-
sileiros. Ele é pastor batista, durante 33 anos pastoreou a
Bethlehem Baptist Church (Igreja Batista Belém), é au-
tor de mais de 50 livros. Fundador e professor da
desiringGod.org e reitor de Bethlehem College &
Seminary em Mineápolis, Minnesota.

Hoje quero indicar o livro Uma biografia Andrew Fuller
escrito por John Piper. Segundo o próprio Piper escre-
veu: “ O impacto de Andrew Fuller na história, no mo-
mento em que Jesus retornar, será, de longe, muito mai-
or e mais extraordinário do que é agora.”

Quem foi Andrew Fuller, foi incentivador de Missões
Mundiais, por exemplo ele influenciou William Carey. Foi
um defensor da sã doutrina.

Neste livro John Piper põe em foco a vida e a teologia
de Fuller.

É uma excelente obra que a Pronobis Editora traz ao
público brasileiro.

Tem o prefácio de Michael A.G. Haykin  (Diretor do
Centro Andrew Fuller para Estudos Batistas).

O livro começa com a cronologia de Andrew Fuller, no
primeiro capítulo trata sobre a mente dele que era voltada
para missões modernas, no segundo capítulo irá abordar
sobre ganhos, perdas e grande perseverança, já no tercei-
ro capítulo fala do lado pensador dele, no quarto capítulo
explica a luta de Fuller contra o hipercalvinismo, no quin-
to capítulo fala que ele era contra o sandemanianismo e
termina no sexto capítulo tratando do elo vital entre a
doutrina e as missões mundiais.

Recomendo os dois livros, será uma leitura agradável e
proveitosa. Até mais.

Pastor da Igreja Batista em Vila Natal, Mogi das Cruzes, SP

Kay Warren compartilha os desafios
de ser esposa de pastor

Em “Privilégio sagrado”, lançamento da Editora Mundo Cristão, Kay Warren apresenta lições
de vida que ajudarão aos leitores a adquirir a confiança necessária para liderar e viver bem

Ser esposa de pastor não é
uma tarefa fácil. Além dos
muitos compromissos que a
vida ministerial requer — dis-
ponibilidade para aconselhar,
ensinar e pastorear, há ainda a
sutil exigência de que pastor,
esposa e filhos sejam perfei-
tos, infalíveis e plenos. Embo-
ra a vida ministerial natural-
mente exija um comporta-
mento exemplar, seria real-
mente bom que todos tives-
sem em mente que a família
pastoral é formada por seres
humanos propensos a erros e
totalmente dependentes da
graça de Deus.

Com o intuito de comparti-
lhar sua experiência pessoal
como esposa de pastor e líder
com mais de 40 anos de dedi-
cação, Kay Warren, esposa do
pastor e best-seller Rick
Warren, lança seu mais novo
livro: “Privilégio Sagrado: De-
safios e alegrias de ser esposa
de pastor”, publicado no Brasil
pela Editora Mundo Cristão.

Por meio de um testemu-
nho transparente, Kay apre-
senta princípios encorajadores
e lições de vida que ajudarão
aos leitores a conquistar a con-

fiança necessária para liderar e
viver bem. Privilégio sagrado
é um testemunho vivo, escri-
to com honestidade, em que a
escritora divide lutas, erros e
tristezas, numa verdadeira
conversa com o leitor.

“Ao longo das décadas de
meu ministério, o papel das
esposas de pastor, bem como
das mulheres de modo geral,
evoluiu radicalmente.  Desde
as esposas de pastor que traba-
lhavam nos bastidores e pas-
savam boa parte do tempo no
lar na geração de minha mãe
até as mulheres que atuam
como pastoras assistentes ou

titulares, e toda ampla gama
entre esses dois extremos, o
papel da esposa de pastor não
permaneceu estático. Isso sig-
nifica que toda geração precisa
se adaptar a uma cultura em
constante transformação e
contextualizar o ministério.”
afirma Kay.

Longe de ser um livro para
falar de uma “vida perfeita”,
seu relato autobiográfico tem
a intenção de ser o mais direto
e honesto possível, sem ultra-
passar os limites do que é apro-
priado, proporcionando aos lei-
tores um ambiente de aceita-
ção e segurança. Warren tam-
bém divide suas alegrias e mais
dolorosas experiências, como

PRIVILÉGIO SAGRADO
Desafios e alegrias de
ser esposa de pastor
Kay Warren
Mundo Cristão
272 páginas
Preço sugerido:
R$ 54,90

a perda de um filho, vítima de
suicídio, e as constantes ten-
sões no casamento.

Privilégio sagrado não ape-
nas aponta as possíveis dificul-
dades do ministério, mas ofe-
rece caminhos e elucida bên-
çãos e alegrias, mostrando por
que dedicar-se a esse chamado
é, de fato, um privilégio. Ideal
para grupos de apoio a líderes
eclesiásticos e de formação
ministerial, a obra também
pode ser lida por quem não se
dedica ao ministério, mas de-
seja conhecer uma história de
superação, aprendizagem e
desenvolvimento pessoal e
extrair princípios preciosos
para a vida cristã.

KAY extraiu de sua própria
experiência os princípios
expostos nesta obra
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