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Igrejas investem
no trabalho
com adolescentes
e jovens
O TRABALHO COM ADOLESCENTES E JOVENS na igreja é um dos maiores desafios que
os líderes enfrentam. Pastores, educadores, coordenadores de departamentos e
de áreas nem sempre conseguem realizar um trabalho que atenda as principais
demandas e necessidades dos jovens. Muitas vezes esses líderes não
conseguem encontrar as ferramentas adequadas para suprir demandas como:
descobrir o sentido da vida e da existência, manter relacionamentos equilibrados
e saudáveis e vender o medo do amanhã.

Para entender e conhecer melhor o que alguns líderes de ministérios com jovens
estão fazendo, o Novas entrevistou os pastores Douglas Pedrosa, Eduardo
Carolli, Gutierres Rezende, Patrick Wiemer, Ramon Oliveira e Zeca Nascimento
além das líderes de ministérios Leninha Maia e Marcella Bastos.

Confira a matéria completa nas PÁGINAS 5, 6, 7 e 8.
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MAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS ACESSÓRIAS
PARA AS IGREJAS A PARTIR DE MAIO

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. jonatasnascimento@hotmail.com - WhatsApp: (21) 99247-1227.

Embora sejam impostas outras obriga-
ções fiscais às organizações religiosas, resol-
vi destacar algumas aqui, tendo em vista que
as multas são mais pesadas. Nesse sentido,
insisto que é aconselhável que cada igreja
tenha uma boa assessoria contábil e jurídica.

DCTF inativa: Esta obrigação substituiu a
DSPJ – Declaração Simplificada de Pessoa
Jurídica – Inativa

Nota: A DCTF WEB torna-se obrigatória
para as igrejas e templos de qualquer culto.

Prazo de Entrega: Até 22 de maio. Ins-
trução Normativa nº1.697, DOU de 06/03 /
2017 (Obs.: Esta data pode ser alterada por
meio de ato legal).

ECF (Escrituração Contábil Fiscal): Esta
obrigação consiste num arquivo digital que
substituiu a DIPJ (Declaração de Informa-
ções Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica),
a partir do ano-calendário de 2014.

Escrituração Contábil Digital (ECD): Foi
publicada no Diário Oficial da União a Ins-
trução Normativa RFB nº 1.894 /2019, que
prevê que a escrituração das operações de
sociedade em conta de participação deverá
ser efetuada em livros próprios. A legislação
anterior previa que estas entidades poderi-
am apresentar a escrituração como livros
auxiliares do sócio ostensivo, mas esta pos-
sibilidade foi extinta com a publicação do Re-
gulamento do Imposto de Renda em no-
vembro de 2018, o que motivou a adequa-
ção da norma. A Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil nº 1.894 /2019 tam-
bém alterou o valor limite para dispensa da
obrigato-riedade de apresentação da Escri-
turação Contábil Digital (ECD) das pessoas
jurídicas imunes e isentas. Com o objetivo
de simplificar as obrigações acessórias, fi-
cam dispensadas de apresentar a ECD as
entidades imunes e isentas que auferirem,
no ano-calendário, receitas, doações, incen-
tivos, subvenções, contribuições, auxílios,
convênios e ingressos assemelhados cuja
soma seja inferior a R$ 4,8 milhões. O limi-
te anterior era de R$ 1,2 milhão.

Escrituração Fiscal Digital (EFD): Desde
2015 as organizações religiosas estão obriga-
das a entregar a ECF, independentemente
do montante de receita, ausência de empre-
gados, remunerações ao seu ministro reli-
gioso. A EFD-Contribuições será transmiti-
da mensalmente ao SPED até o 10º (déci-
mo) dia útil do 2º (segundo) mês subse-
quente ao que se refira a escrituração.

Nota: A EFD REINF torna-se obrigatória
a partir de maio de 2021 para as igrejas e tem-
plos de qualquer culto, devendo ser informados
os recolhimentos de PIS e outras retenções.

Assinatura do Livro Digital: O livro digital
deve ser assinado obrigatoriamente pelo pre-
sidente da organização religiosa e por profis-
sional contábil, habilitado junto ao Conselho
Regional de Contabilidade. Para tanto, é in-
dispensável que ela possua o certificado di-
gital. Eventualmente, pode-se utilizar pro-
curação eletrônica da Receita Federal.

Importante: A organização religiosa
deve manter atualizado o seu estatuto e as

suas atas. Ambos devem ser levados a regis-
tro público em Cartório, sob pena de nulida-
de. Em caso de falta de atualização, a organi-
zação não obterá o seu Certificado Digital.

CAGED – Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados Mensal: Até o dia 7 (sete)
do mês subsequente ao da admissão ou de-
missão. A legislação prevê, ainda, a obrigato-
riedade de entrega do CAGED diário, quan-
do se tratar de admissão de empregado em
gozo de benefício de seguro-desemprego.

PIS sobre Folha de Pagamento: É uma
obrigação tributária devida pelas organiza-
ções religiosas, inclusive, à base de 1% sobre
a folha de pagamento, mensalmente.

DIRF – Declaração do Imposto Sobre a
Renda Retido na Fonte: No que diz respeito a
organização religiosa, trata-se de uma decla-
ração anual prestada à Secretaria da Receita
Federal, dela constando basicamente os va-
lores recolhidos na fonte, bem como reco-
lhimentos de PIS sobre a folha de pagamen-
to. O prazo vai até o último dia útil do mês de
fevereiro de cada ano.

GFIP/SEFIP: Mesmo negativa, deve ser
apresentada em janeiro e dezembro de cada
ano. A partir de maio de 2021 torna-se obri-
gatório informar os ganhos e retenções do
ministro de confissão religiosa.

Alvará de Localização: Esta exigência va-
ria de município para município, por isso é
importante consultar a legislação municipal.

Certificado de Aprovação do Corpo de
Bombeiros: A Constituição Federal, em seu
artigo 150, inciso VI, garante, aos templos
de qualquer culto, a imunidade de tributa-
ção dos impostos que incidem sobre sua es-
trutura física. O objetivo é garantir, assim, a
liberdade religiosa no País.

O benefício, entretanto, nada tem a ver
com as obrigações que o templo religioso
tem com o município e os órgãos de fiscali-
zação e emissão de alvará de segurança, como
o Corpo de Bombeiros, que devem ser cum-
pridas. Trata-se apenas de imunidade sobre
impostos relativos ao prédio, como IPTU, por
exemplo. Depois de constituída a personali-
dade jurídica, segundo José Antônio de Oli-
veira Neto, diretor da Área de Administra-
ção Tributária da Secretaria de Finanças, o
templo de qualquer culto deve cumprir to-
dos os trâmites legais obrigatórios, inclusi-
ve a Inscrição Municipal. O fato de preen-
cher os requisitos para imunidade do paga-
mento de impostos não isenta o templo de
estar em dia com esta obrigação.

INSS-Guia: Recolhimento através de
guia própria, incidente sobre folha de paga-
mento de funcionários, pagamentos efetua-
dos a autônomos e prestadores de serviços
e serviços tomados de pessoas jurídicas, até
o dia 20 de cada mês seguinte ao vencido.

INSS-Carnê: Recolhe-se por carnê até o
dia 15 de cada mês seguinte ao vencido.

FGTS: Recolhe-se por guia própria até o
dia 7 de cada mês seguinte ao vencido.

Contribuição Sindical dos empregados:
Recolhimento através de guia própria de
acordo com dispositivos legais.

A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) deu pos-
se, no sábado, dia 1º de maio, ao
governador Cláudio Castro,
para exercer o mandato até
dezembro de 2022. A cerimô-
nia ocorreu no dia seguinte ao
impeachment do ex-governa-
dor Wilson Witzel, destituído
do cargo por crime de respon-
sabilidade pelo Tribunal Espe-
cial Misto. Castro foi eleito
vice-governador do Rio nas
eleições de 2018 e atuava como
interino desde o afastamento
de Witzel, em agosto de 2020.

Na abertura da sessão sole-
ne, foi feito um minuto de si-
lêncio em memória das víti-
mas da pandemia da covid-19.
O presidente da Alerj, deputa-
do André Ceciliano (PT), dis-
cursou sobre a importância da
união entre os Poderes da Re-
pública em prol da sociedade
fluminense, no momento em
que o estado bate recordes
negativos: o Rio de Janeiro tem
um dos maiores índices de
desempregados do Brasil e re-
gistrou, em abril, o maior nú-
mero de mortes por covid em
um mês desde o início da
pandemia.

“Essa situação só mudará se
houver a união de todos. Da so-
ciedade civil organizada, dos
estados, dos municípios, do go-
verno estadual, prefeituras, po-
deres legislativo e judiciário, e
também do governo federal”,
afirmou.

Em seu discurso de posse,
Castro lamentou as mais de 43
mil vidas perdidas com a
pandemia e destacou a neces-
sidade de uma boa relação
como Legislativo.

Alerj dá posse ao
governador do Rio de
Janeiro Cláudio Castro

DA REDAÇÃO*

A CERIMÔNIA de posse do Governador foi realizada no Palácio Tiradentes, com presença
de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de autoridades
civis e militares

“A população exige um go-
verno sólido, sustentável, de di-
álogo; um governo que estimu-
le a geração de empregos, que
ofereça saúde e segurança; que
invista na educação dos nossos
jovens e que trabalhe em con-
junto com todos os poderes”, dis-
se.

O governador apresentou
alguns compromissos de sua
gestão, citando a disposição de
ampliar a imunização da popu-
lação contra a covid-19 e o nú-
mero de leitos nos hospitais.
Também se comprometeu em
trabalhar por um “pacto pela
recuperação econômica”. Afir-
mou que pretende iniciar este
mês o pagamento do auxílio
emergencial aprovado pela
Alerj, o programa Supera Rio,
e anunciou o lançamento do
programa de segurança públi-
ca Bairro Seguro.

Trajetória política – Filiado
ao PSC, o governador Cláudio
Castro tem 42 anos, é advoga-
do, católico e autor de dois ál-
buns de música religiosa. Cas-
tro entrou na política em 2004,
quando foi chefe de gabinete
do então vereador e hoje de-
putado Márcio Pacheco (PSC).
Na ocasião da posse, o deputa-
do presenteou o governador
com uma réplica do carro que
ele usava em suas campanhas
no início da vida política. “Eu

conheço muitas qualidades do
nosso governador, uma delas é
que ele sabe dirigir muito bem.
É um presente para que vossa
excelência se lembre da nossa
trajetória e dirija o Estado do
Rio com a mesma maestria que
dirigia esse carro há quase 20
anos”, disse.

Castro se elegeu vereador,
em 2016, com 10.262 votos e
assumiu seu primeiro manda-
to na Câmara Municipal do Rio.
Em 2019, com 40 anos, Castro
foi empossado como mais jo-
vem vice-governador flumi-
nense da história.

Participaram da cerimônia,
além de parlamentares estadu-
ais e federais, o presidente do
Tribunal de Justiça do Estado
(TJRJ), o desembargador Car-
los Henrique Figueira; o pre-
sidente do Tribunal de Contas
do Estado (TCE), Rodrigo
Melo do Nascimento; os secre-
tários da Casa Civil, Nicola
Miccione, de Governo, André
Lazaroni, e de Justiça, Sérgio
Zveiter; entre outras autori-
dades.

* Com base em texto de
Leon Lucius e Gustavo

Natario e foto de Thiago
Lontra da Assessoria

de Comunicação
Social da ALERJ.

CLÁUDIO CASTRO discursa na Cerimônia de Posse
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“Este curso é resposta de oração
para a nossa juventude!”

CURSO GERAÇÃO CONECTADA - PARA LÍDERES DE MINISTÉRIOS COM JUVENTUDE

A décima-quarta edição do Curso Geração Conectada, realizada no dia 15 de maio reuniu representantes de igrejas do Rio de
Janeiro, Itaboraí e Nova Iguaçu que conheceram novas possibilidades para a realização do trabalho com adolescentes e jovens.

O Curso Geração Conec-
tada, destinado especialmen-
te aos líderes de ministérios
com juventude (adolescentes
e jovens), é uma das ferra-
mentas disponibilizadas pelo
Ministério Vida Radiante para
aperfeiçoamento dos líderes na
igreja. Já em sua décima-quar-
ta edição, o Curso reuniu re-
presentantes de seis igrejas das
cidades de Itaboraí, Nova Igua-
çu e Rio de Janeiro.

A respeito da qualidade e do
conteúdo do Curso a partici-
pante Marcia da Silva Cardoso,
da Igreja Batista Betel do Rio
de Janeiro, declarou: “Que cur-
so muito bom! Como todos tem
sido! Conteúdo perfeito para au-
xiliar o nosso trabalho. Tudo é
bem atual. Visão nova de traba-
lho com os jovens. O treinamen-
to é de forma bem clara, muito
bem explicado pelo pastor Gil-
ton. Eu sou abençoada com esse
curso. Como sugestão, que não
parem esses cursos, pois são mui-
to importantes para nós, líderes
de EBD, das igrejas e na época
de hoje.”

Na mesma linha de avalia-
ção, outro participante, que
optou por não se identificar,
declarou: “Conteúdo muito rico
e muito bem transmitido, mate-
rial excelente, lugar muito bom.
Minha sugestão é: dividir o con-

teúdo em dois dias para que haja
mais tempo para diálogos e
interações.”

Próxima oportunidade – No
próximo dia seis de junho o
Ministério Vida Radiante dis-
ponibilizará mais uma oportu-
nidade para quem deseja in-
vestir na liderança de sua igre-
ja e no aperfeiçoamento do tra-
balho: será a vez do Curso Lí-
deres Comprometidos (veja
os detalhes a seguir).

Local do Curso – Usando as
confortáveis instalações do
Centro Cultural da Bíblia, si-
tuado na Rua Buenos Aires,
135, no Centro do Rio de Ja-
neiro, o Curso Líderes Com-

prometidos já estão receben-
do inscrições 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 (WhatsApp) ou
para eventos@juventudecrista.
com.br.

AS DICAS DO PRÓXIMO CURSO

PARA FAZER A SUA INSCRIÇÃO
Ligue ou envie uma mensagem para: 21 2516-

6080, 21 98509-7277 (WhatsApp)
eventos@juventudecrista.com.br

CURSO LÍDERES COMPROMETIDOS
Data: 05 de junho de 2021
Horário: De 8h30 às 17h

Principais temas:
 Dons: A base da liderança cristã
 Os quatro pilares estruturais da liderança: visão,

alvos, motivação e mentoria
 Passos decisivos da caminhada do líder
 Os grandes desafios dos líderes vencedores: Hábitos

espirituais adequados, liderança servidora e
preparação: os desafios a serem vencidos!

“Gostei da forma de explicação do curso. Ex-
celente conteúdo!”

Thiago da Silva Santos
Igreja Batista Parque Mendanha

“Tudo maravilhoso! Parabéns!”
Nelcimar de Amorim Barbosa

Igreja Batista Parque Mendanha

“Excelente curso, dentro das reais necessida-
des da igreja e do ministério específico.”

“Foi muito bom!”

“Achei o curso ótimo, de grande valia. Serviu
muito para enriquecer meus conhecimentos.
Que Deus possa estar abençoando grandemente
o seu ministério, pastor!

“Ótimo curso, conteúdo preciso e confrontador
que agrega bastante no ministério.”

“Conteúdo bastante completo, tópicos muito
importantes e bem divididos em uma apostila
bem elaborada. Objetividade no discurso do
palestrante.”

“Gostei bastante da apostila, bem completa!
Na minha visão faltou apenas uma dinâmica
para aplicar o conteúdo, pois os slides ficam um
pouco maçantes.”

“O curso foi de grande valia, fui abençoado e
grandemente edificado. Abriu meus olhos para
muitas coisas.”

“Este curso é resposta de oração para a nossa
juventude. Está me ajudando a me organizar
melhor como líder. Sugiro que seja mais dinâ-

mico, mas se não for possível está perfeito. Obri-
gado pela ajuda. Deus abençoe.”

“Curso muito bom e edificante. Estou apren-
dendo demais e tenho certeza que todos tam-
bém estão.”
“Que Deus continue abençoando ricamente
todos os que estão na direção desse curso e que
Deus continue dando sabedoria e entendimen-
to para o pastor Gilton.”

“O curso tem sido a confirmação do que já
vínhamos orando e pedindo a Deus direciona-
mento para edificarmos as vidas dos nossos jo-
vens e dos jovens que iremos alcançar. Bem
explicado, indo de etapa a etapa. E com o pou-
co tempo que o grupo teve para debater, já
conseguimos organizar algumas ideias e com
as apostilas bem elaboradas.”

“Muito bom! Foi uma abertura de olhos sobre
a necessidade de um despertar individual que
refletirá no grupo. A linguagem clara e bases
essenciais, como a saúde espiritual do líder. O
compartilhamento de opiniões e experiências,
abre um leque sobre métodos de abordagem e
interação dos envolvidos! Considero o curso
como um pontapé inicial para a gestão aben-
çoada da liderança.”

“Como todos os cursos, ministérios e trabalhos
que são feitos pelo Pr. Gilton, o curso foi uma
bênção. Edificou muito minha vida não só como
líder, mas também como liderado.
Como sugestão, fica o apelo para estender o
curso ao formato EAD para que outros possam
que não podem estar presencialmente tenham
a oportunidade de absorver este rico conheci-
mento que tanto me edificou.”

A OPINIÃO DOS PARTICIPANTES
Curso Geração Conectada

DA REDAÇÃO

OS PARTICIPANTES da mais recente edição do Curso Geração Conectada, realizada no dia 15 de maio, no Auditório do Centro Cultural da Bíblia da SBB, no Rio de Janeiro

Jornal Novas_350 Maio 2.pmd 25/05/2021, 13:353



4 | JORNAL NOVAS | Ano XXXI | Nº 350 | Maio de 2021 Encontre-nos nas redes sociais!Encontre-nos nas redes sociais!Encontre-nos nas redes sociais!Encontre-nos nas redes sociais!Encontre-nos nas redes sociais!

Concluímos o Editorial da edição
anterior citando o texto bíblico que
descreve a condição daqueles que
pertencem a Cristo: “Vós sois a gera-
ção eleita, o sacerdócio real, a nação
santa, o povo adquirido, para que
anuncieis as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua mara-
vilhosa luz.” (1Pe 2.9). Além de des-
crever quem somos, o texto também
nos qualifica e define a nossa identi-
dade.

Didaticamente, podemos consi-
derar as afirmações do texto frag-
mentando-o em blocos de ideias, o
que nos ajudará a entender o que ele
diz a respeito da nossa identidade.
Em Cristo nós nos apropriamos das
promessas e bênçãos destinadas ao
antigo Israel e, como eles, nós:

Somos escolhidos por Deus –
“Vós sois a geração eleita...”

Tornamos visível a presença de
Deus no mundo – “... o sacerdócio
real...”

Somos separados para servir
como modelo para o mundo – “...
a nação santa...”

Pertencemos a Deus por ser-
mos criados (Sl 89.11) e compra-
dos (1Co 7.23) por Ele – “... o povo
adquirido...”

Somos comissionados para
uma missão – “... para que anuncieis
as virtudes...”

Somos libertos e resgatados do
poder do mal – “... daquele que vos
chamou das trevas para a sua mara-
vilhosa luz”.

Portanto, saber quem somos, aos
olhos de Deus, é a condição para que
nós mesmos possamos descobrir a
nossa identidade. Nesses tempos em
que predomina a cultura humanista,
materialista, hedonista e pluralista
em que nada é, saber que podemos
ter a nossa identidade firmada em
bases claras e firmes é um verdadei-
ro bálsamo.

Afinal, em última análise é Deus
quem define quem eu sou – ou ain-
da, só quem nos criou tem o poder
de saber exatamente quem somos!

Não importa, portanto, quem eu
penso que sou, ou o que esse ou
aquele filósofo, antropólogo, teólo-
go ou, seja lá quem for, diga ou ten-
te dizer quem eu sou. O que impor-
ta, o que interessa é quem o Senhor
diz que eu sou. E ele é claro e cate-
górico quando diz: “Já não vos cha-
mo servos, porque o servo não sabe o
que faz o seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos”. (Jo 15.15) e o após-
tolo Paulo acrescenta: “Sede, pois,
imitadores de Deus, como filhos ama-

dos.” (Ef 5.1)
“Filho amado” e

“amigo” de Deus. É
isso que eu sou. E
isso basta!

Anote-se que o Supremo Tribunal Fede-
ral prorrogou a Legislação Emergencial do
Estado de Calamidade no País, e, ainda, de-
terminou a compulsoriedade da vacinação
contra a Covid-19 pela população, à luz da
certificação dos imunizantes pelos Órgãos
Públicos Competentes, o que não implica em
obrigatoriedade, ficando deliberado que os
Governos Federal, Estadual ou Municipal
podem estabelecer restrições de direitos para
cidadãos que, no uso de seu livre arbítrio, não
queiram se submeter a vacinação, fazendo
valer o princípio da solidariedade social, onde
prevalece o bem coletivo da saúde da popula-
ção em detrimento da vontade individual,
qualquer sejam suas razões pessoais, deter-
minando que as vacinas integrantes do siste-
ma público de saúde são obrigatórias para as
crianças, independente da orientação e con-
vicção filosófica, moral ou religiosa dos res-
ponsáveis legais; podendo Órgãos Públicos e
Instituições Privadas estabelecerem restri-
ções quanto sua utilização, por pessoas que
se recusam a receber a vacina, inclusive em
ambientes de uso coletivo, à qual, como dito,
pelo atual Ministro da Saúde: “Todos serão
vacinados até o final deste ano”; além do Iso-
lamento Social imposto por Decretos Esta-
duais e Decretos Municipais, complementa-
dos pela Lei 14.019/20, que determina o uso
obrigatório de máscaras faciais pelos cidadãos
brasileiros em todo o Território Nacional.

É urgente colocar em prática as Lições da
Pandemia, especialmente naquilo que preci-
samos consertar, seja investindo no Sistema
de Saúde, remunerando com dignidade os
Profissionais da Saúde etc; pois neste diapasão
da Responsabilização dos Agentes Públicos e
Agentes Privados, inclusive pela ausência de
efetivas medidas, sobretudo direcionadas aos
mais carentes, aponta a reportagem do Jor-
nal O Globo, 24.06.2020: “(...) TCU alerta o
governo por falta de estratégia para comba-
ter a pandemia (...)”, onde destacamos: “(...)
O Tribunal de Contas da União (TCU) apro-
vou a emissão de um alerta ao governo em
relação à falta de diretrizes estratégicas para
combater a pandemia do novo coronavírus.
Por unanimidade, o colegiado confirmou o
relatório do ministro Vital do Rêgo no pro-
cesso instaurado pelo TCU para acompanhar
ações da União na contenção da covid-19. No
texto, o ministro aponta que há falta de
gerenciamento de risco e ausência de profis-
sionais da área da saúde atuando para mitigar
a disseminação da doença (...)”.

Cabe registrar que o Congresso Nacional,
através do Senado da República, instituiu uma
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)

para apurar as responsabilizações de Agentes
Públicos Federais, sobretudo do Ministério
da Saúde e do Ministério da Econômia, entre
outros, e, ainda, sobre a utilização das verbas
destinadas pelo Governo Federal aos Gover-
nadores e Prefeitos para Combate a Pandemia
do Coronavírus, à qual, singelamente, en-
tendemos deve ser estendida, de forma
especificada, em face dos integrantes de to-
dos os Governantes nos nível Federal, Esta-
dual e Municipal, que comprovadamente te-
nham contribuído, por ação ou omissão, já
que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
que a “Competência Concorrente”, ou seja,
estão em pé de igualdade na adoção de Medi-
das Preventivas e Corretivas no combate as
consequências do  Covid-19; isso, além de
todos os Agentes Privados que também te-
nham contribuído para agravamento da Cri-
se Sanitária que o País enfrenta, sendo assim
todos responsabilizados judicialmente por
ações e omissões que comprovadamente
trouxeram concretos prejuízos as vidas das
pessoas, se estas poderiam ter sido evitadas
ou minoradas.

Que verdadeiramente possamos, enquan-
to Sociedade Civil Organizada, identificar as
Responsabilidades dos Agentes Públicos, e,
dos Agentes Privados, se elas realmente exis-
tiram, sendo de forma cabal comprovadas,
para que estes sejam, na forma do Sistema
Jurídico Pátrio, responsabilizados, por sua ine-
ficácia e/ou ineficiência, durante o Estado de
Calamidade Pública, pela exposição a riscos
previsíveis e desnecessários a população do
Brasil, provando-se evidentemente que es-
tes agiram de forma atabalhoada ou não agi-
ram como a situação exigia, desta forma não
evitando ou reduzindo a propagação da doen-
ça e mortes por todo o País, apurando-se as
ações e omissões destes no combate a
Pandemia do Coronavírus, isso em nível do
Governo Federal, dos Governos Estaduais,
e, dos Governos Municipais, que implicam
em responsabilizações, resguardadas suas
especificidades, como compensação ao povo,
e sobretudo, porque servirá de alerta para
situações futuras, que, mercê da graça de
Deus, auguramos não aconteçam, para o bem
da Nação Brasileira.

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

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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Igrejas investem no trabalho
com adolescentes e jovens

Descobrir o sentido da vida, manter relacionamentos equilibrados e saudáveis e o medo do amanhã são as principais
necessidades e os maiores desafios que os jovens enfrentam, indicam os líderes dos ministérios com juventude

MINISTÉRIO COM JUVENTUDE NA IGREJA

Realizar um bom trabalho
com adolescentes e jovens na
igreja é um desafio cada vez
maior para pastores e líderes.
As rápidas transformações so-
ciais, especialmente na área do
comportamento vem gerando
um distanciamento cada vez
maior entre o que a igreja en-
sina e o que as pessoas efetiva-
mente fazem.

Desenvolver uma espiri-
tualidade madura, uma vivên-
cia cristã equilibrada e saudá-
vel, capaz de gerar os frutos de
uma vida transformada por
Jesus é a busca de quem quer
realizar o Ministério com Ju-
ventude na igreja de forma vi-
toriosa.

Para saber como esses de-
safios vem sendo superados o
Jornal Novas ouviu a opinião de
pastores, ministros e líderes
de ministérios com juventu-
de nas igrejas e, com base no
que foi dito, apresenta as prin-
cipais ideias, sugestões e con-
clusões nessa matéria especi-
al. Confira!

O pastor da juventude da 1ª
Igreja Batista de Niterói, plan-
tada na região metropolitana do
Rio de Janeiro, Douglas Pedro-
sa apresenta o ministério de
juventude em sua igreja e
destaca que “a Juventude da Pri-

meira Igreja Batista de Niterói
tem por finalidade principal im-
plantar o Reino de Deus na cida-
de e faz isso a partir da nossa
própria comunidade. Temos ser-
vido na evangelização, através
dos pequenos grupos multipli-
cadores, trabalhando no minis-
tério infantil, participando do
louvor, auxiliando na comunica-
ção da igreja. Atualmente, al-
cançamos o nosso objetivo atra-
vés das celebrações da juventu-
de (uma vez ao mês), reuniões
semanais dos pequenos grupos,
lives diárias no Instagram @ju
ventudePIBNiteroi e dominical-
mente estudando a Bíblia”.

A situação do trabalho com
juventude na Igreja Missio-
nária Evangélica em Duque de
Caxias, cidade da Baixada Flu-
minense, liderado por Marcella
Bastos, que atuou como líder
de adolescentes durante dez
anos e atualmente é Conselhei-
ra de Adolescentes e Jovens
(numa atuação semelhante à
de uma pastora de jovens, mas
sem o título, uma vez que a
sua igreja não ordena solteiros)
e é também professora de EBD
de Jovens há 15 anos, é um
pouco diferente. Lá o trabalho
dos jovens é separado do tra-
balho com adolescentes. Ela
mesma explica: “Nosso minis-

tério de jovens atua independen-
te do ministério de adolescentes,
mas de uma maneira coesa e em
alguns momentos juntos. Traba-
lhamos com frentes de louvor,
teatro, dança, evangelismo, in-
tercessão, comunicação e algu-
mas subdivisões dentro dessas
principais divisões. Dentro des-
sas frentes, que chamamos de
“Jovens com Atitude Louvor” por
exemplo, porque usamos o nosso
nome e mais a divisão da equipe,
procuramos desenvolver os dons
e talentos de cada um deles. Mos-

tramos que a igreja não é com-
posta apenas de louvor e pala-
vra, e assim desenvolvemos jun-
tos nosso chamado individual e
como igreja. Dentro dos encon-
tros de cada equipe para seus en-
saios, temos sempre um tempo
de consagração e assim, a co-
munhão é cultivada e é uma
maneira de estarmos mais pró-
ximos. Temos nossos cultos men-
sais em um sábado e um domin-
go. Fora outras atividades ex-
tras”. Noutro contexto, na Igre-
ja Presbiteriana do Brasil, a lí-

der Leninha Maia, que é mis-
sionária da Catedral Presbite-
riana do Rio, situada na região
central da cidade do Rio de Ja-
neiro, com atuação ministerial
nas áreas de Infância e Adoles-
cência, diz que o “nosso objeti-
vo é levar a juventude ao conhe-
cimento do nosso Senhor Jesus
Cristo, desenvolvimento na fé e
o serviço na obra do Senhor”.

Um intenso programa de
trabalho é o que se observa na
Igreja Presbiteriana Central de
Macaé, no litoral norte do Es-
tado do Rio de Janeiro, como
explica o Rev. Gutierres Gripp
Rezende, onde atua como Pas-
tor auxiliar: “Chamamos o mi-
nistério com a Juventude em nos-
sa igreja de JUVENTUDE +1.
Temos várias frentes de trabalho
envolvendo os jovens e adoles-
centes. Nós temos as sociedades
internas: UPA (União Presbiteri-
ana de Adolescentes) e UMP
(União de Mocidade Presbiteria-
na) – cada uma das sociedades
desenvolve trabalhos voltados
para sua própria faixa etária e
atua em diversas áreas, como:
evangelismos, estudos Bíblicos,
ação social, comunhão, etc. Re-
alizamos células com os jovens e
células com os adolescentes,
onde nos reunimos semanalmente
para meditar sobre como pode-

mos aplicar o sermão pregado
no domingo em nossa vida diá-
ria, além disso, temos um tempo
precioso de oração e comunhão.
Temos também um grupo de
evangelismo para os adolescen-
tes chamado CHAMATIVA que
envolve dança de rua e teatro
musical. Os adolescentes que fa-
zem parte do CHAMATIVA par-
ticipam de devocionais semanais
com o grupo, aprendem a ter dis-
ciplina e compromisso com os en-
saios e toda a dinâmica do tra-
balho e vivem experiências de
evangelismo na rua, eventos, etc.
Também temos a Escola Bíblia
Dominical voltada para os jovens
e adolescentes com a finalidade
de estudar a Bíblia com profun-
didade e abordar temas atuais à
luz das Escrituras. Uma vez por
ano realizamos o AcampTeen,
um acampamento para adoles-
centes com muito esporte, ginca-
na, brincadeiras, devocionais, ex-
posição da Palavra, louvor, etc.
Nosso maior objetivo nesse
acampamento é fazer com que
eles tenham um encontro genu-
íno com o Senhor Jesus. Uma vez
por ano também realizamos a
Conferência Juventude +1, um
evento voltado para toda a ju-
ventude que envolve teatro, ora-
ção, boa música e pregação da
Palavra. Todo ano buscamos tra-

SUPERAR OS DESAFIOS de ministrar para adolescentes e jovens e leva-los a uma vivência de comunhão e testemunho de sua fé em Jesus mobiliza líderes de ministérios com jovens

Os jovens constituem um
quarto da população do País.
São 51,3 milhões de jovens
de 15 a 29 anos vivendo no
Brasil, sendo que 84,8 %
moram nas cidades e 15,2
% no campo.

A pesquisa do Censo de
2010, último censo do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) mostra
que 53,5% dos jovens de 15
a 29 anos trabalham, 36%
estudam e 22, 8% traba-
lham e estudam simultanea-
mente.

JOVENS NO BRASIL: QUANTOS SÃO?
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zer bons pregadores e bons mú-
sicos para participarem conos-
co!”.

O pastor da Juventude da 1ª
Igreja Batista em Lins de Vas-
concelos, na Zona Norte do Rio
de Janeiro, José Carlos Alves do
Nascimento Filho (o “Pr. Zeca”)
descreve o trabalho que é rea-
lizado em sua igreja: “Visando
cooperar com o processo de cres-
cimento e amadurecimento dos
adolescentes e dos jovens, a
REDE INTENSIDADE promove
o DISCIPULADO oferecendo cui-
dado pastoral e ensino bíblico
criativo, contextualizado e
participativo; incentiva a vivên-
cia em CÉLULA e as amizades
espirituais; desafia para o enga-
jamento em ações e projetos que
expressam o amor de Deus ao
próximo. Além de um ambiente
favorável ao encontro com Deus,
subsidiar as decisões e escolhas,
e cooperar na construção do fu-
turo dos jovens, a REDE INTEN-
SIDADE desenvolve suas ativi-
dades orientada por quatro ên-
fases: Palavra – ensino bíblico
relevante e contextualizado;
Santidade – encorajando os jo-
vens a um compromisso pessoal
e relacional com Cristo; Unida-
de - incentivando o relaciona-
mento pessoal entre os irmãos em
comunidade; e Missão – mobili-
zando para ações e projetos de

evangelização”.
O Pr. Patrick Wiemer e sua

esposa Ana Paula lideram o tra-
balho com a juventude da sua
igreja, a Igreja Missionária
Evangélica Maranata, no Rio de
Janeiro, que é presidida pelo pr.
Paulo Cesar Brito. Atuando
como pastor auxiliar, o Pr.
Patrick explica: “Acredito que
trabalhar com jovens nunca foi
fácil. No entanto, penso que nos
dias em que vivemos este traba-
lho tem se tornado ainda mais
árduo. Vivemos em um tempo de
muita relativização onde os va-
lores do Reino dos céus são dia-
riamente questionados em todos
os âmbitos em que nossos jovens
estão inseridos. Não que no pas-
sado não tenha sido assim. Pen-
so, porém, que hoje, à medida
que caminhamos para o fim des-
te presente século, esta guerra
tem se intensificado ainda mais!
Um tempo de Fake News! Um
tempo de engano! Diante desta
realidade, nosso objetivo central
no trabalho com nossos jovens é
formar discípulos de Jesus Cris-
to. Homens e mulheres compro-
metidos com os valores do Reino
de Deus onde quer que eles este-
jam. Jovens que conheçam a Pa-
lavra de Deus e tenham intimi-
dade como Espírito Santo de for-
ma a não negociarem os seus
princípios e valores, e serem fiéis
ao seu Senhor até o fim de suas
vidas. Jovens, e futuramente
adultos, que identifiquem o seu
chamado e sejam relevantes nes-
se presente tempo através daqui-
lo que vierem a exercer. A fim de
alcançarmos nossos objetivos,
temos atividades propostas sema-
nalmente em nossa igreja. Duas
vezes por mês nos reunimos com
todos os jovens. Aos segundo sá-
bados em um culto para eles, e
aos quartos sábados do mês uma
atividade extra como: um deba-
te, uma palestra com um profis-
sional de uma área específica re-
levante para a faixa etária deles,
ou mesmo uma atividade exter-
na de lazer de forma a fortalecer
os laços pela comunhão. Alter-
nadamente aos sábados com ati-
vidades, temos também reuniões
de pequenos grupos (PG) às sex-
tas feiras a noite. Nos PG’s os
jovens são divididos por faixa
etária e tem espaço para louvar,
orar uns pelos outros, e conver-
sarem sobre a pregação de do-
mingo e a aplicá-la para as suas
vidas. Além das programações
alternadas de sexta e sábado,
temos escola bíblica dominical
para jovens todo domingo antes
do culto da manhã, um retiro de
jovens no sítio da Igreja sempre
no segundo semestre, e muito
aconselhamento ao longo do
ano. Geralmente eu com os me-
ninos e minha esposa com as
meninas.  Para os jovens que vão
se casar eu e minha esposa faze-
mos questão de ministrar o cur-

formada por coordenadores de
áreas específicas e líderes de pe-
quenos grupos. Temos três cate-
gorias na Juventude PIBN: Clas-
se A (Adolescentes); Soul Jovem
(Jovens) e Bem Casados (Jovens
Casados). Logo, os coordenado-
res são líderes do Classe A, Soul
Jovem e Bem Casados, comuni-
cação, oração e dança. Os líde-
res dos pequenos grupos são fun-
damentais no alcance e exten-
são do cuidado integral do nos-
so grupo. Hoje, o nosso time é
composto por 24 voluntários!”

Em Santíssimo, o Pr. Carolli
informa que também tem
uma boa equipe: “Sou muito
bem apoiado por todos os minis-
térios da nossa igreja. Temos o
Ministério de Música, sobre a res-
ponsabilidade da Vivian (Minis-
tra de Música), que cuida da
ordem e organização do culto e
também do Ministério de Mídia,
que é responsável pela divulga-
ção da SIBS. E claro não posso
me esquecer do Corpo Diaconal
e de todas as lideranças de de-

partamentos que realizam um
excelente trabalho. Todos reali-
zam seus trabalhos com muita
gratidão a Deus pelos seus dons
e talentos”. Em Macaé, o Pr.
Gutierres também descreve o
apoio que sua equipe dá ao
ministério: “Além do total apoio
do Pastor efetivo da Igreja, o Rev.
Ivanilson da Silva, contamos
com uma grande equipe para
realizar o trabalho. Eu lidero a
juventude da igreja juntamente
com dois seminaristas (Israel
Alves e Luan Andrade). Cada so-
ciedade interna tem sua própria
diretoria e conselheiros. Cada
célula tem líderes e supervisores.
Cada frente de trabalho tem seus
próprios líderes. Nós acompanha-
mos tudo de perto e buscamos
harmonizar todos os trabalhos
com a visão da igreja. É válido
destacar que cada ministério
presta contas ao conselho da
igreja através de relatórios de
atividades e relatório financei-
ro. Quanto à formação da equi-
pe, nós nomeamos os líderes em

alguns ministérios, fazemos isso
a partir de muita observação e
oração. Já nas sociedades inter-
nas (UMP e UPA), a diretoria é
eleita pelos sócios. Essa eleição
acontece anualmente”.

Na PIBRJ a situação é se-
melhante: “Nossa equipe de li-
derança é formada por três gru-
pos. Em um primeiro momento
temos os coordenadores de área.
Cada um deles é responsável por
apresentar projetos e supervisi-
oná-los dentro de seus setores.
Por exemplo: O coordenador de
ensino fica encarregado de ela-
borar um currículo para as EBDs,
propor as didáticas necessárias e
acompanhar o desenvolvimento
dos professores voluntários. Pos-
teriormente temos os mobiliza-
dores dos adolescentes. Em re-
sumo, este grupo é responsável
por executar o projeto dos coor-
denadores de áreas de forma
contextualizada para pessoas
entre 13 e 17 anos. Por fim, te-
mos os mobilizadores dos jovens.
Estes também executam as dire-

ções dos coordenadores, mas o
foco é voltado para pessoas en-
tre 18 e 35 anos. Em síntese, con-
tamos com quatro coordenado-
res e, aproximadamente, 12
mobilizadores para cada faixa-
etária. Todo esse planejamento
é acompanhado e direcionado
pela minha liderança” explica o
Pr. Ramon.

E, finalmente, o Pr. Patrick
confirma: “Sim temos uma equi-
pe! Entendemos ser impossível
realizarmos um trabalho eficien-
te e relevante centralizando tudo
em cima de nós. Eu e minha es-
posa temos quatro casais jovens
que nos auxiliam constantemen-
te. No início de cada ano mon-
tamos junto com eles a progra-
mação anual para a juventude,
e ao longo dos meses eles vão
nos auxiliando em todo proces-
so. Além desses casais, temos o
que chamamos de “líderes de ti-
mes”. Cada líder é responsável por
uma área de atuação como o
time da recepção, da divulgação,
do louvor, da intercessão, das

Pr. DOUGLAS PEDROSA
1ª Igreja Batista de Niterói

LENINHA MAIA
Catedral Presbiteriana do

Rio de Janeiro

MARCELLA BASTOS
Igreja Mis. Maranata em

Duque de Caxias

so de noivos individualmente
para cada casal!”

Por sua vez, o Pr. Ramon Oli-
veira, que é o Ministro de Jo-
vens e Adolescentes na 1ª Igre-
ja Batista do Rio de Janeiro
(PIBRJ), localizada no bairro do
Estácio, região central da cida-
de do Rio de Janeiro, descreve
o trabalho com juventude que
a igreja realiza: “O ministério de
jovens e adolescentes da PIBRJ é
organizado a partir de quatro
setores: ensino, adoração, mis-
são e comunhão. Cada uma des-
sas áreas é liderada por um jo-
vem mediante as suas afinidades
vocacionais e as suas pré-dispo-
sições para a liderança. Cabe res-
saltar que o nosso organograma
segue a estrutura geral da igre-
ja. Entendemos que o nosso tra-
balho deve acompanhar a filo-
sofia ministerial da PIBRJ tor-
nando-a acessível para as novas
gerações. Em linhas gerais, exis-
timos para alcançar e integrar
jovens e adolescentes através de
atividades contemporâneas”.

Situada na região Oeste da
cidade do Rio, a 2ª Igreja Batis-
ta Santíssimo (SIBS), liderada
pelo Pr. Eduardo Carolli, desen-
volve um trabalho intenso
como descreve: “A juventude da
SIBS é bem envolvida na área
do louvor e da mídia. Também
atua na área de visitação, so-
bretudo aos idosos e tem se es-
forçado para estarem mais uni-
dos no desenvolvimento dos gru-
pos multiplicadores”.

De modo geral, nos minis-
térios participantes dessa en-
trevista, percebe-se uma for-
te valorização do trabalho em
equipe. O Pr. Zeca informa: “A
nossa liderança é formada pelos
líderes de célula. A partir de um
planejamento direcionado por
mim, organizado pela liderança
e executado por toda juventude
ao longo do ano”. E, na Cate-
dral Presbiteriana, a Leninha
explica: “Contamos com uma
equipe abençoada de trabalho
onde dividimos as tarefas e in-
vestimos na consciência minis-
terial de cada um para o desen-
volvimento do trabalho, enten-
dendo que é um chamado”. Con-
tando com uma estrutura
bem maior, Marcella descre-
ve: “Tenho uma equipe de cerca
de 40 jovens em cada liderança,
a de adolescentes e jovens. Cada
um inserido em uma dessas equi-
pes que citei acima. Ali temos lí-
deres de área e sub líderes, que
atuam juntos, criando, ensinan-
do e trazendo para mim os casos
que precisam de aconselhamento
e acompanhamento. Esta é uma
maneira de conseguirmos acom-
panhar um pouco mais de perto
os jovens e adolescentes, já que
temos cerca de 300 jovens e 350
adolescentes em nosso ministé-
rio”. E, na PIB Niterói, o Pr.
Douglas diz que a sua equipe “é

“Os jovens, têm
encontrado
dificuldade na
área profissional
após o término
dos seus estudos,
sobretudo neste
tempo”.

“O maior desafio
é a correria que
enfrentamos no
dia-a-dia com
diversas
atividades ao
mesmo tempo”.

“O maior desafio
é o tempo. Eu
gostaria de ter
muito mais
tempo para estar
com eles, ouvindo
suas demandas e
construindo
juntos”

 podemos
nos contentar de
atividade só com

“louvorzão”,
“encontros

sociais” e
“acampamentos”.

O jovem cristão
precisa estar

envolvido num
discipulado

contínuo onde ele
possa ser

motivado a ter
experiências com
Deus através das

Sagradas
Escrituras”

Leninha
Maia

“Não
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mídias sociais, etc. Quando as
datas das atividades propostas
vão se aproximando, vamos
compartilhando com esses líde-
res de time as diretrizes e são eles
que fazem a coisa acontecer!
Junto com minha esposa apenas
não abrimos mão da direção que
cremos ter recebido de Deus para
aquele ano! Pensamos no ano
como um projeto cujas partes vão
se completando. Contudo, os lí-
deres de time têm toda liberda-
de para criar e dar sugestões no
processo de execução!”

Outro assunto importante
em relação ao trabalho com a
juventude está relacionado aos
desafios que são enfrentados a
cada dia. O Pr. Gutierres, por
exemplo, diz que “O maior de-
safio é administrar bem os con-
flitos e manter a harmonia da
equipe fazendo com que todos
caminhem na mesma direção.
Lidar com pessoas é sempre algo
delicado, pois pessoas são dife-
rentes. Cada uma vem de uma
realidade cultural, econômica e

familiar diferente, portanto, é um
desafio administrar essas diferen-
ças e fazer com que todos enten-
dam que o que nos une é muito
maior do que qualquer coisa que
possa nos dividir. O que nos une
é o Evangelho da Graça do Se-
nhor Jesus e isso está acima de
qualquer peculiaridade. Procuro
sempre esclarecer que unidade
não é uniformidade; e que é pos-
sível e necessário manter a uni-
dade em meio à diversidade de
ideias, opiniões, posições políti-
cas, dons, etc.”.

O Pr. Ramon, por sua vez,
enfrenta um desafio que é
bem peculiar: “Dentre todos os
desafios que carrego para o exer-
cício do meu trabalho, existe um
que ganha notabilidade entre os
demais. A PIBRJ é uma igreja
histórica. Como, geralmente, os
jovens não valorizam as tradi-
ções e os mais experientes não
compreendem as contextuali-
zações que os novos tempos exi-
gem. Naturalmente surgem hi-
atos na comunicação entre esses

grupos. Desse modo, conciliar as
gerações é, sem dúvida alguma,
a tarefa mais complexa do nosso
cotidiano”. Numa outra verten-
te, o Pr. Zeca acrescenta: “Um
dos maiores desafios é o próprio
tempo em que vivemos, a secula-
rização, o individualismo, o
relativismo, entre outras carac-
terísticas dessa pós-modernidade
que entram em conflito com uma
mentalidade cristã genuína. Jun-
tamente com questões individu-
ais como: Sexualidade, questões
familiares, sociais e a desvalori-
zação da Bíblia que permeia a
mente de muitos”.

Nessa mesma direção, o Pr.
Patrick avalia: “Penso que tra-
balhar com jovens, em qualquer
época da história da igreja, sem-
pre tenha apresentado seus mui-
tos desafios. Contudo, penso que
hoje uma das maiores dificulda-
des que enfrentamos aqui em
nossa igreja é não sermos os úni-
cos líderes e pastores deles. Com
isso quero dizer que nossos jo-
vens, assim como os membros de

nossas igrejas, não são pastorea-
dos somente por nós, mas por
inúmeros pastores, pregadores,
“digital influencers” e outras per-
sonalidades midiáticas. Precisa-
mos empreender muito esforço e
perdemos muito tempo descons-
truindo ensinos, valores e práti-
cas erradas ensinada nas redes
sociais. Além desta dificuldade,
que faz parte de qualquer minis-
tério de ensino, vejo o relativis-
mo do tempo de hoje, como já
mencionamos acima, como o
grande gigante a ser derruba-
do. Somente com valores abso-
lutos e firmes nossos jovens se-
rão verdadeiramente vitoriosos”.

Numa perspectiva mais
prática, voltada para o exercí-
cio da liderança, a Leninha pon-
tua: “O maior desafio é a corre-
ria que enfrentamos no dia-a-dia
com diversas atividades ao mes-
mo tempo”. E a Marcella con-
corda: “O maior desafio é o tem-
po. Conciliar trabalho e os afa-
zeres do dia a dia são um desa-
fio, porque particularmente, eu

gostaria de ter muito mais tem-
po para estar com eles, ouvindo
suas demandas e construindo
juntos... Neste ponto, eu diria
que o zap tem sido uma boa fer-
ramenta de troca, já que pode-
mos gravar áudios de trocas de
conversas e orientações diárias e
pessoais, para construir em um
tempo de tantas demandas”.

O Pr. Carolli destaca as limi-
tações naturais do trabalho de
uma igreja: “Hoje, na verdade,
o maior desafio encontra-se na
falta de espaço físico e na falta
de recursos financeiros para am-
pliação de novos projetos. E, cla-
ro, sempre vamos precisar de
mais voluntários e vocacionados
para expandir o Reino”. E, o Pr.
Douglas finaliza: “A marca pri-
mordial da Juventude PIBN é o
estar junto e a realização de en-
contros que geram confraterni-
zações. É uma juventude que faz
de tudo para se abraçar. Sendo
assim, o maior desafio para a
gente nesse tempo é ficar sem os
acampamentos, retiros, luaus na
praia e as atividades semanais
na quadra da PIBN”.

A percepção das principais
necessidades dos adolescentes
e jovens é também de grande
importância para a realização
do trabalho com a juventude.
O Pr. Ramon dá o seu próprio
exemplo para explicar: “Antes
de assumir o ministério de juven-
tude, eu acreditava que a princi-
pal necessidade dos jovens e ado-
lescentes era um culto repagina-
do ou um ensino teológico pro-
fundo e conectado aos dramas
do tempo presente. Tais iniciati-
vas são importantes. No entan-
to, pude perceber que elas não
são as principais. Assim que ini-
ciei os trabalhos com as novas
gerações, compreendi que a mai-
or carência desse público se en-
contra nos relacionamentos.
Raríssimos são aqueles que pos-
suem alguém ao lado para for-
necer o discipulado. Logo, visan-
do preencher essa lacuna, gran-
de parte dos meus esforços pas-
torais buscou a construção de
vínculos entre eles. Desse modo,
posso dizer que tenho trabalha-
do para construir um ministério
relacional”. O Pr. Douglas se-
gue a mesma compreensão e
diz: “Como os adolescentes es-
tão enquadrados na geração Z,
a característica principal deles é
que nasceram na era digital. Isso
é muito bom, mas traz algumas
possíveis dificuldades que a lide-
rança precisa se atentar. Desta-
co alguns dos nossos desafios:
proporcionar vínculo com as pes-
soas (há um excesso de horas
dentro do quarto), engajamento
de maneira correta nas causas
sociais e a compreensão de que o
mundo virtual difere do mundo
real. Já os jovens, têm encontra-
do dificuldade na área profissio-
nal após o término dos seus estu-

dos, sobretudo neste tempo”.
Para o Pr. Zeca as necessi-

dades se situam na importân-
cia da “Constância e permanên-
cia na fé, no que aprenderam
sobre Cristo. A oscilação traz
consigo esfriamento e desânimo
naturalmente. Além de um acom-
panhamento pastoral, acolhi-
mento, discipulado e uma vida
em comunidade. Infelizmente a
pandemia trouxe algumas ou-
tras questões mais pontuais como
a saúde mental e o distancia-
mento social afetou a comu-
nhão. Temos aos poucos sinali-
zado a importância de retornar-
mos o cuidado mútuo”.

A Marcella aponta: “Apesar
de eles desejarem muitas coisas
e assim gerarem várias necessi-
dades, eu diria que a principal é
o tempo de qualidade. Tempo
para falar e ser ouvido, tempo de
estar junto, tempo para cami-
nhar e ser orientado... Percebo
que quanto mais juntos, à des-
peito das lutas, mais felizes se
tornam, mais fortalecidos para
crescer e lutar as guerras contra
o pecado e para estabelecer o Rei-
no”. O Pr. Carolli diz que a mai-
or necessidade da sua juven-
tude é “Desenvolver a noção de
responsabilidade de pertenci-
mento do Reino, ser mais parti-
cipativo em outras áreas da igre-
ja, como por exemplo: atuação
na área missionária”.

A missionária Leninha a-
crescenta: “O desafio é grande
principalmente nos tempos atu-
ais. Precisamos entender que vi-
vemos num tempo onde a juven-
tude está muito ligada à internet
através de redes sociais. O líder
de juventude precisa estar infor-
mado e desafiar os nossos jovens
a fazer a diferença na sociedade
através da Palavra de Deus. A
conexão maior deve ser com a
Palavra, só assim, eles terão
como vivenciar e zelar pela fé”.
O Pr. Gutierres considera que
a principal necessidade da ju-
ventude é o “conhecimento Bí-
blico-teológico mais profundo.
Quando observamos as frentes de
trabalho com a juventude em
nossa igreja, a que tem a menor
taxa de participação é a Escola
Bíblica Dominical. Existe um
grupo muito comprometido e in-
teressado em aprender a Bíblia
com mais profundidade, mas nós
queremos aumentar esse grupo
de maneira que o conhecimento
profundo das Escrituras seja uma
característica marcante da nos-
sa Juventude”. E o Pr. Patrick
conclui: “Para ser bem sincero,
acredito que a principal necessi-
dade de grande parte da juven-
tude, e da igreja de forma geral
hoje, é nascer de novo! Por meio
de contato com outros líderes e
pastores, sinceramente não sei se
essa é uma realidade somente mi-
nha. Me parece que grande par-
te dos jovens, embora possam

estar presentes nas atividades da
igreja, nunca de fato se conver-
teram. Nunca realmente tiveram
uma experiência de um encon-
tro verdadeiro com Cristo! No
entanto, independentemente de
terem nascido de novo ou não,
muitos são os desafios da juven-
tude de hoje. Eu poderia listar
algumas que estamos procuran-
do trabalhar este ano: (1) o uso
desenfreado das redes sociais e a
auto exposição; (2) culto ao
desejo e a hipersexualização; (3)
a superficialidade e a falta de dis-
ciplina; (4) as polarizações e as
ideologias. Porém, como já men-
cionei anteriormente, particular-
mente penso que o ponto crítico
seja o perigo da relativização ao
qual eles estão sendo constante-
mente bombardeados e tendo
sua identidade cristã totalmen-
te comprometida.  Sem valores
absolutos enraizados na Palavra
de Deus, não há identidade cris-
tã verdadeira!”

E, para encerrar, os entre-
vistados escolheram alguns
temas para, através deles, ex-
porem suas principais preocu-
pações. A Marcella, por exem-
plo, decidiu falar sobre Teste-
munho cristão: “Temos traba-
lhado a identidade de filhos. Fi-
lhos amados, resgatados para
usufruir de uma graça que nos
livra do inferno, mas também nos

Rev. GUTIERRES REZENDE
Igreja Presbiteriana Central

de Macaé

“A pandemia
trouxe algumas
outras questões
mais pontuais
como a saúde
mental e o
distanciamento
social afetou a
comunhão.”Pr. ZECA NASCIMENTO

1ª Igreja Batista de Lins
de Vasconcelos

“O maior desafio
é administrar

bem os conflitos e
manter a

harmonia da
equipe fazendo
com que todos
caminhem na

mesma direção.”

Pr. RAMON OLIVEIRA
1ª Igreja Batista do

Rio de Janeiro

“A maior
carência se

encontra nos
relacionamentos.

Raríssimos são
aqueles que

possuem alguém
ao lado para

fornecer o
discipulado.”

ser bem sincero,
acredito que a
principal
necessidade de
grande parte da
juventude, e da
igreja de forma
geral hoje, é
nascer de novo!
Me parece que
grande parte dos
jovens, embora
possam estar
presentes nas
atividades da
igreja, nunca de
fato se
converteram.

Pr. Patrick
Wiemer

“Para
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habilita para vencer o pecado
diariamente e nos capacita para
sermos bons filhos, estudantes,
funcionários, tudo para a glória
de Deus. Trabalhamos a ques-
tão de que devemos fazer tudo
para a glória de Deus e assim O
revelar em cada detalhe de nos-
sas vidas...e para isso, temos
aprendido juntos a sermos Guia-
dos pelo Espírito Santo, de ma-
neira a ouvi-LO nas grandes e
pequenas decisões de nossas vi-
das. Filhos Amados Guiados pelo
Espírito Santo!”

O Pr. Douglas escolheu fa-
lar sobre Conectividade, Redes
Sociais e Vida digital: “A juven-
tude é composta por duas gera-
ções: Y e Z. Nesse aspecto, ambas
as gerações estão altamente
conectadas nas redes sociais. O
bom uso delas alcançará o cora-
ção dos jovens e adolescentes

com a transmissão de bons con-
teúdos da Palavra. A conectivi-
dade, então, é o caminho para
se chegar ao público alvo, mas é
preciso ter uma equipe prepara-
da que consiga unir o conteúdo
à estética. Por exemplo, um ex-
celente conteúdo com uma ima-
gem destorcida pode apresentar,
pelo menos, duas dificuldades: 1)
não será muito visualizado pelos
seguidores e 2) se persistir com
algo não comunicativo pode tra-
zer descrédito para a conta que
realizou a postagem. Fato é: pre-
cisamos encarar com mais serie-
dade as redes que usamos para
veicular nossas informações.
Contudo, vale ressaltar que, para
a produção de bons conteúdos
acompanhados de uma estética
legal não é preciso fazer uma
graduação de 4 anos. Tomemos
como exemplo o Instagram: vá-

rios influenciadores hoje podem
fornecer informações relevantes
sobre o uso correto das ferra-
mentas que essa rede social pro-
porciona e até o horário de suas
postagens. A equipe de comuni-
cação da juventude de uma igre-
ja pode se reunir, estruturar um
cronograma e se comunicar
muito melhor com os seus segui-
dores. Por fim, destacamos que
a equipe de mídia é responsável
por encontrar o melhor caminho
para a publicação, mas o papel
principal da produção de conteú-
do está ligado diretamente à vi-
são do seu líder”.

Sobre esse mesmo tema o
Pr. Zeca explica: “Diante do
cenário que temos vivido, expan-
dimos a nossa área de atuação
utilizando novas ferramentas
para o pastoreio, acompanha-
mento, ensino e discipulado.
Nosso objetivo é mostrar que os
recursos que estão disponíveis
para nós como as mídias sociais
e outros elementos tecnológicos
devem ser usados de maneira
benéfica no cumprimento de nos-
sa missão. Temos desenvolvido
trabalhos como Roda de Con-
versas sobre temas atuais, atra-
vés do Zoom, cultos de jovens de
maneira online, vídeos produzi-
dos para grupos e faixa etária
específicas na juventude. Além de
incentivo a vocação, com con-
versas produzidas via Instagram.
Acreditamos que Deus é podero-
so para concluir a Sua obra no
coração de cada um deles e nos-
so dever é apenas ser um canal
de benção, utilizando sempre
com sabedoria as ferramentas

“Uma das
maiores
dificuldades que
enfrentamos aqui
em nossa igreja é
não sermos os
únicos líderes e
pastores deles.”Pr. PATRICK WIEMER

Igreja Mis. Evangélica
Maranata da Tijuca

“O maior desafio
encontra-se na
falta de espaço

físico e na falta
de recursos

financeiros para
ampliação de

novos projetos.” Pr. EDUARDO CAROLLI
2ª Igreja Batista

Santíssimo

que nos são disponibilizadas.
Para que a vida digital esteja em
concordância com a vida real,
sempre alertamos quanto aos
perigos das redes, para que não
substituam de forma alguma o
contato humano”.

Já o Pr. Carolli escolheu fa-
lar sobre família e explica: “Da-
mos muita ênfase à questão fa-
miliar, relação de respeito e hon-
ra entre pais e filhos. A necessi-
dade de uma vida devocional
particular e familiar com Deus e
a consciência de manter vivo o
culto doméstico. Focando sem-
pre na premissa: ”Famílias for-
tes, igrejas fortes!”.

Também considerando esse
tema, o Pr. Gutierres diz: “Nos
últimos anos, eu e minha esposa
observamos muitos casais recém-
casados se divorciando. Enten-
do que muitos dos problemas que
levaram esses jovens casais e se
divorciarem, surgiram em decor-
rência de uma visão distorcida
do casamento. Ouso dizer que a
maioria dos jovens se casam sem
uma visão clara do que é o casa-
mento à luz da Bíblia. Pensando
nisso, começamos a realizar al-
guns eventos com os jovens vol-
tados para esse assunto e o re-
sultado foi muito positivo. Esse
ano, decidimos começar um cur-
so sobre Casamento cujo públi-
co alvo são os jovens solteiros,
noivos e recém-casados. A fina-
lidade é desconstruir paradigmas
errados e instruir os jovens, à luz
das Escrituras Sagradas, sobre
o significado e os propósitos de
Deus com o casamento e a famí-
lia, para que assim, sejam for-
madas famílias fortes para a gló-
ria de Deus”.

Ainda refletindo sobre fa-
mília, o Pr. Ramon destaca: “Um
dos temas que eu mais tenho
dado atenção em meu ministé-
rio é “família”. Como já disse
anteriormente, tenho buscado
construir um ministério relacio-
nal. Em linhas gerais, compre-
endo que a casa é o ponta pé
inicial de todo as sociabilidades
que um jovem pode vir a estabe-
lecer com o mundo externo.
Logo, o lar torna-se a base de
todo o nosso projeto. Partindo
desse ponto, tenho procurado
aproximar os pais do ministério
através de encontros. Antes da
pandemia, realizamos alguns

eventos envolvendo pais de ado-
lescentes e a liderança da juven-
tude. Entre os liderados, busco
tratar essa questão a partir do
discipulado pessoal e séries de
pregações. O grande desafio des-
sa temática é mostrar que os fi-
lhos precisam reconhecer o lega-
do e honrar a figura dos pais.
Além disso, também é preciso
conscientizar os pais que os fi-
lhos não são extensões das suas
expectativas pessoais, mas sim in-
divíduos”.

E, numa preocupação para
abrangente, o Pr. Patrick re-
sume: “Entendemos a vida cris-
tã como um todo. Não a enxer-
gamos dividida em secular e re-
ligiosa. Podemos até entender
atividades eclesiásticas ou não,
contudo a vida proposta por Cris-
to é para ser vivida em todas as
áreas de nossas vidas. Desta for-
ma, todas as atividades que pro-
pomos na igreja procuram for-
mar o caráter de Cristo nos nos-
sos jovens. Um caráter de hones-
tidade, retidão, respeito, santi-
dade, bondade e justiça, dentre
muitas outras características.
Qualidades que devem ser vivi-
das nas relações com pais, ir-
mãos, amigos de faculdade,
companheiros profissionais e nos-
sos superiores no local de traba-
lho. Acreditamos que o testemu-
nho pessoal seja a forma mais
eficiente de evangelismo”.

E a Leninha conclui: “Preci-
samos preparar a nossa juventu-
de através de um discipulado sé-
rio onde eles criem intimidade
com a Palavra de Deus. Colo-

cando em prática em suas pró-
prias vidas os ensinamentos de
Jesus. Não podemos nos conten-
tar de atividade só com “louvor-
zão”, “encontros sociais” e “a-
campamentos”. O jovem cristão
precisa estar envolvido num
discipulado contínuo onde ele
possa ser motivado a ter experi-
ências com Deus através das Sa-
gradas Escrituras. Sabemos que
o nosso adversário investe forte-
mente no aprendizado de ideias,
sofismas, ideologias que muitas
vezes são satânicas. Só teremos
uma juventude forte para com-
bater tudo isso se ela estiver fir-
me numa vivência constante
dentro da Palavra de Deus. Acre-
dito que a Palavra de Deus trans-
forma através do poder do
Espirito Santo. Por isso, precisa-
mos investir no conhecimento da
Palavra conectado a nossa vida
diária”.

Como se percebe, o traba-
lho com adolescentes e jovens
é estratégico para a igreja de
Jesus e deve ser um dos eixos
centrais de qualquer ministé-
rio pastoral. Investir em trei-
namento, aperfeiçoamento e
capacitação das lideranças é
fundamental para o êxito do
trabalho dos que buscam sal-
var e preservar a juventude das
mazelas desse mundo. Cabe
uma reflexão e uma urgente
ação para que se cumpra na
vida dos adolescentes e jovens
que integram os ministérios
com juventude a advertência
bíblica: “Salvai-vos desta gera-
ção perversa” (At 2.40).
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Um ancião estava perdendo a memória. Foi ao médi-
co. O médico mostrou a possível solução, uma cirurgia,
mas alertou para um risco: a cirurgia é delicada, e você
pode ficar cego. O que prefere?

O ancião pensou e respondeu: “Prefiro perder a me-
mória”. Curioso, o médico quis saber por quê. “Porque é
melhor ter olhos abertos para ver o futuro do que só
memória para lembrar o passado”.

A sabedoria, sem dúvida, falou pela boca do ancião. O
passado não pode ser impunemente desprezado. A amné-
sia é danosa para as nossas relações. Não podemos esque-
cer, por exemplo, os amigos com que Deus nos privile-
giou, os irmãos que Ele nos deu na caminhada da vida, os
valores com que se nutriram nossas almas, os sonhos
que nos inspiraram a lutar, e até mesmo fracassos que
por um tempo nos abateram e humilharam. Passado é
patrimônio, e nosso primeiro dever para com o patrimônio
é conservar. O segundo é ampliar.

Ocorre, porém, que nem só de passado vive o ho-
mem. A nostalgia é bom sentimento, mas se for mais que
isso e se tornar norma de vida, então passa a ser patológi-
ca. Vira “nostalgite”. Faz lembrar aquela figura ridícula,
referida certa vez por Roberto Campos, numa de suas
crônicas, de alguém que insiste em dirigir um automóvel
com os olhos no retrovisor. O passado pode nos servir de
referência, de inspiração e até de alerta, mas nunca de
roteiro. O apego doentio ao que passou inibe iniciativas
para o futuro. Aí o passado deixa de ser aliado para se
metamorfosear em inimigo. Quando surgiu o cinema fa-
lado, muitos artistas do cinema mudo entraram em pâni-
co, supondo que sua carreira se encerraria. Muitos deles
simplesmente não aceitavam um ator falando. Contam
que o filósofo Karl Popper ganhou uma máquina de es-
crever, que nunca aprendeu a usar: morreu escrevendo a
mão. O pastor Reis Pereira me disse, em meados da déca-
da de 80, que ganhara um computador de sua neta: “Nem
tirei da caixa”.

Valorizemos o passado, sim, mas de olhos no futuro
(Fp 3.13-14).

AMNÉSIA E NOSTALGIA

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

Não sou pastor e creio que Deus não me chamou para
o ministério pastoral. Sinto, entretanto um grande fascí-
nio pelo labor teológico e, por conseguinte, pelos seminá-
rios teológicos, especialmente pelo trabalho de sua dire-
ção, mesmo reconhecendo a sua elevadíssima complexi-
dade. Vejo que o pastorado se tornou para muitos uma
profissão. Muitas vezes o que prevalece são os interesses
humanos! Vemos, muitas vezes, gerentes de igrejas,
muito preocupados com quantidade, prestigio pessoal e
financeiro. São líderes que estão inclinados a transformar
suas igrejas em clubes e confrarias, alimentando-se das
vaidades e futilidades da classe média. Eles estão muito
preocupados com técnicas de psicologia, sociologia, admi-
nistração e filosofia e deixam em segundo plano a rele-
vância bíblica como fonte de redenção.

Sinto que este é o quadro reinante e isso é muito
preocupante.

Por outro lado, quero falar aos pastores fiéis, íntegros
que amam as suas ovelhas mesmo num pais arrasado pela
corrupção – inclusive dentro de igrejas – nestes 54 anos
tempo de batismo e 67 anos de idade!

Encerrando, quero homenagear dois pastores a quem
tive e que, para mim são inesquecíveis: o pastor David
Malta Nascimento e o pastor Oliveira de Araújo e, por
extensão, o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja
Batista em Lins de Vasconcelos pela poderosíssima men-
sagem proferida no dia dois de maio, no culto da Primeira
Igreja Batista do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Por últi-
mo, dedico este artigo ao meu pastor e amigo, o poeta e
jornalista Josué Ebenézer de Souza Soares, da cidade de
Nova Friburgo onde moro.

SEM MEIAS PALAVRAS:
MENSAGEM AOS PASTORES FIÉIS

Educador Religioso, é membro da Igreja Batista do Prado,
em Nova Friburgo, RJ e da Sociedade Bonhoeffer.

Uma grande e
resplandecente luz
deixou de brilhar

Há uma frase antiga, que de
certo modo, se encaixa na dura
realidade da perda repentina,
inesperada e dolorida do jovem
Amnom Lopes, Coordenador
da JBB (Juventude Batista Bra-
sileira): “A luz que mais alto
brilha é que mais cedo se apa-
ga”. Vítima das complicações
da Covid-19, Amnom partiu
para a eternidade, aos 29 anos,
na terça-feira, dia 18 de maio.

Amnom de Souza Sant’Anna
Lopes era produtor cultural e
concluiria neste ano de 2021 o
curso de Bacharel em Teologia
na Faculdade Batista do Rio de
Janeiro – a Seminário Teológi-

co Batista do Sul do Brasil. Atu-
almente, trabalhava como Co-
ordenador Geral da Juventu-
de Batista Brasileira (JBB), mas
antes já tinha atuado na lide-
rança em sua igreja, a 1ª Igreja
Batista de Vilar Formoso, em
São João de Meriti, região da
Baixada Fluminense do Rio de
Janeiro, e também na Juven-
tude Batista Meritiense
(JUBAME) e na Juventude
Batista do Estado do Rio de Ja-
neiro (JUBERJ).

Amnom deixa os pais Pr.
Marcos e Liliane Lopes, e os
irmãos Raphael e Juliana, fa-
miliares e amigos.

Ação social leva telemedicina à periferia de SP
O Jardim Peri Alto, um dos

bairros com um dos mais altos
índices de pobreza da cidade de
São Paulo, ganhou um impor-
tante apoio no combate à
Covid-19 e na prevenção de
outras doenças: Uma parceria
firmada entre a Bola de Neve
Church, uma igreja fundada
no Brasil e a empresa DOC24,
especializada em telemedicina,
dará acesso a serviços gratui-
tos de teleconsulta durante o
período de pandemia.

Pelo acordo, a empresa

disponibilizará seus serviços e
a igreja oferecerá a internet e
as suas instalações para aten-
der parte dos 130 mil morado-
res do bairro, que fica no ex-
tremo norte da capital paulista.

Com pouca infraestrutura
para atender essa população,
basicamente de pessoas de bai-
xa renda ou em situação de
vulnerabilidade social, a forma-
ção de parcerias entre empre-
sas e instituições para levar al-
gum conforto as pessoas é de
extrema importância.

A principal vantagem para
os moradores do Jardim Peri
Alto está no acesso a consultas
online. Além de evitar a aglo-
meração de pessoas na Unida-
de Básica de Saúde (UBS) ou
no serviço de Assistência Mé-
dica Ambulatorial (AMA) do
bairro, a consulta online agili-
zará o atendimento de forma
segura e rápida, além de im-
pedir a exposição desnecessá-
ria à contaminação em um
ambiente hospitalar.

“Buscamos proporcionar às

pessoas da comunidade condi-
ções de vida mais dignas, com o
suprimento básico de suas carên-
cias, além de atenuar ou elimi-
nar males sociais que afligem os
indivíduos e famílias do entor-
no. Nesse sentido, o apoio da
DOC24 foi muito importante
para atendermos as demandas de
saúde dessa população tão ca-
rente”, concluiu o pastor Julio
Rodrigues, da Igreja Bola de
Neve.

AS INSTALAÇÕES da igreja Bola de Neve em Jardim Peri Alto
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Quatro moradores da vila
de Kalimago, em Poso Regen
cy, Sulawesi Central, uma pro-
víncia da Indonésia localizada
no centro da ilha de Sulawesi,
foram decapitados por extre-
mistas islâmicos na manhã do
dia 11 de maio. Sulawesi Cen-
tral é a mesma ilha onde tam-
bém está localizada a Regência
de Sigi (uma espécie de pro-
víncia), onde alguns cristãos
foram assassinados no mês de
novembro de 2020 e onde
outro grupo de cristãos foi ata-
cado no dia do “Domingo de
Ramos” em 2021.

Os ataques foram suposta-
mente executados por mem-
bros do grupo terrorista East
Indonesia Mujahidin (MIT) e
cinco milhões de rúpias indo-
nésias (IDR, a moeda local que
equivale a cerca de US$ 350)
pertencentes a uma das víti-
mas foram supostamente le-
vadas pelos suspeitos. Todas as
quatro vítimas do assassinato
eram cristãos e tinham idade
entre 42 e 61 anos.

O missionário local da agên-
cia Portas Abertas, Ari Harto-
no*, compartilha como isso é
um choque para os cristãos em
Sulawesi Central que ainda
estão se recuperando dos últi-
mos ataques.  “Os moradores
de Sulawesi Central continuam
traumatizados com os ataques
anteriores e não se recuperaram
ainda. Eles precisam de nossas
orações agora”, afirma Hartono.

“Não temos certeza se o ata-
que teve motivação religiosa,
embora as vítimas sejam cren-
tes. Pode ser um ato de sobrevi-
vência. Depois do incidente de
Sigi, os terroristas em Sulawesi
Central têm sido cada vez mais
pressionados pela polícia e pelo
exército. Sua logística está es-
gotada. A única maneira de so-

A OBRA DEFINITIVA
DE CRISTO (2/2)

Dando continuidade e concluindo a reflexão iniciada na
edição anterior, acrescentamos que a obra de Cristo deve
ser abraçada e usufruída com fé e santidade!

A compreensão acerca do significado da obra de Cristo
exige, de cada um de nós, uma atitude: “E a vós outros
também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no en-
tendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua
morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis
e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados
e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evan-
gelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debai-
xo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro” (vv.
21-23).

A experiência da fé, que nos habilita a reconhecer a
obra de Cristo, nos chama a uma vida de santidade: “para
apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e
irrepreensíveis”. Não podemos, portanto, ficar indiferen-
tes à obra de Cristo. Todos aqueles que, iluminados pelo
Espírito, discernem o significado da obra de Cristo, per-
manecem na fé, alicerçados e firmes, sem jamais se afas-
tar da esperança do evangelho. Tal convicção é traduzida
em vida de santidade.

A obra de Cristo não pode ser desprezada, não pode ser
negligenciada. A propósito, o autor da Carta aos Hebreus
faz uma oportuna advertência: “Por esta razão, importa
que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvi-
das, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se
tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda
transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como
escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salva-
ção”? (Hb 2.1-3).

Conclui-se, portanto, que a obra de Cristo não é sim-
plesmente um fato histórico a ser aceito nem meramen-
te um conceito teológico a ser compreendido. Na verdade,
a obra de Cristo interfere diretamente em nosso viver,
transformando-nos para a experiência de uma nova vida:
uma vida de fé e santidade.

Conforme comentário da Bíblia de Estudo de Genebra,
“a fé salvífica é fé perseverante e paciente (v.11), ancorada
na esperança (v.5) (...) fé e esperança verdadeiras estão
somente em Cristo e em nenhum outro lugar. Esse rela-
cionamento com Cristo é confirmado pela fé e esperança,
não por disciplinas ascéticas rigorosas”.

Diante da obra definitiva de Cristo, apresentada no evan-
gelho, não podemos adotar conceitos filosóficos deturpa-
dos e equivocados nem assumir uma postura de negli-
gência, mostrando-nos indiferentes. “Por isso, receben-
do nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual
sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e
santo temor” (Hb 12.28).

Cristo nos redimiu para uma nova vida e uma viva
esperança! A sua obra é definitiva, não precisa ser
complementada, não tem como ser desfeita! A obra de
Cristo deve ser abraçada e usufruída com fé e santidade.

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

A MULHER NA IGREJA:
O NOVO TESTAMENTO

No artigo do último número vimos a razão pela qual a
mulher não exerceu o sacerdócio no período do Antigo
Testamento, concluindo que o sacerdócio feminino não é
algo inerentemente ruim. Tanto é que sob a Nova Alian-
ça, a Igreja é composta exclusivamente de sacerdotes,
homens e mulheres (cf. 1 Pe 2.9; Ap 1.6; 5.10; 20.6).

Mas como fica a questão da liderança feminina no Novo
Testamento? Às mulheres era permitido o exercício da
autoridade nas comunidades cristãs? A resposta é: sim e
não. Depende do contexto específico.

Note que mesmo em Corinto, onde Paulo diz que as
mulheres devem permanecer caladas, não sendo permi-
tido nem mesmo tirar dúvidas publicamente (1Co 14.34-
35). Todavia, alguns capítulos antes Paulo fala de mulhe-
res que oram e profetizam na congregação (1Co 11.5).
Estaria o apóstolo caindo em contradição?

Concordo com N. T. Wright quando ele diz que ho-
mens e mulheres sentavam-se separados, conforme o
costume de muitas igrejas ainda hoje no Oriente Médio.
O idioma formal em Corinto era o grego, no qual o culto
era ministrado. Mas muitas mulheres somente conheci-
am o seu dialeto local, sem entender o que estava sendo
dito. Os homens, por sua vez, tinham mais acesso à cultu-
ra naquela sociedade.

O resultado é que, enfadadas por não compreenderem
muitas vezes o que estavam sendo dito, começavam a
conversar até que o volume atrapalhava o ministro que,
ocasionalmente, tinha que pedir silêncio. Por isso, tam-
bém, a recomendação para que os maridos explicassem
em casa suas esposas sobre o que estava sendo dito. Afinal
de contas, a preocupação central de Paulo em 1Coríntios
14 tem a ver com a ordem e a decência na adoração públi-
ca.

Evidentemente, outros textos precisam ser esclareci-
dos para que possamos formar uma ideia bíblica sobre o
que o Novo Testamento tem a dizer acerca do ministério
feminino na Igreja. Mas isso deixaremos para o próximo
artigo.

Thiago Titillo é pastor batista,
professor e escritor.

Perseguições aos
cristãos se intensificam

na Indonésia

breviver é roubando alimentos
das pessoas. Nesta área existem
muitos agricultores que vivem
na floresta, longe da aldeia, e
foram eles os alvos dos terroris-
tas ”.

O crime ocorreu por volta
das sete e meia da manhã, no
horário local. O superinten-
dente da polícia regional de
Sulawesi Central, Didik Supra-
noto, disse à imprensa que
uma testemunha estava a ca-
minho de seu campo quando
viu cinco pessoas se aproxi-
mando. De acordo com esta
testemunha, ele reconheceu
um deles como um membro
do East Indonesia Mujahidin
(MIT) que teve sua foto dis-
tribuída em cartazes de mem-
bros do grupo terrorista em
espaços públicos. Segundo
Supranoto, “esta testemunha
fugiu para avisar as pessoas da
sua aldeia. No caminho para
casa, ele se encontrou com seus
dois amigos e disse-lhes que fu-
gissem, mas eles se recusaram,
pensando que aquelas pessoas
deviam ser soldados e não terro-
ristas. Mais tarde, os dois foram
encontrados mortos”.

Os parceiros locais do Por-
tas Abertas estão agora tentan-
do alcançar as igrejas e as víti-
mas das famílias. Nesse ínte-
rim, o irmão Ari pede sua ora-
ção: “Ore pelo líder da igreja na
aldeia, ore por suas famílias e
também ore pela polícia e pelo
exército. Espero que eles possam
proteger todas as pessoas daque-
la vila. Ore também para que
possamos nos conectar com as
famílias das vítimas ”.

PORTAS ABERTAS *

* 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.

Com o agravamento das perseguições, quatro
homens foram decapitados por extremistas

islâmicos numa vila de Sulawesi Central

AS AUTORIDADES policiais fizeram uma inspeção no local
onde os crimes ocorreram e informaram que um dos
terroristas teve sua foto distribuída em cartazes
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A operação policial realizada no Jacarezinho, Rio de Ja-
neiro, não foi bem-sucedida de acordo com a legalidade. A
ação foi a mais violenta que já ocorreu na cidade, tendo 28
mortos no total, e um deles era um policial.

A ação da polícia tinha como objetivo o combate ao
aliciamento de menores para o tráfico. Porém, o que vi-
mos foi uma chacina, onde pessoas que não eram alvos da
operação também foram mortas. A matança não é sinôni-
mo de paz e de operação bem-sucedida. Se assim fosse, o
Rio de Janeiro seria o local mais seguro para se viver!

Nos últimos dez anos mais de 20 mil jovens foram
assassinados. De acordo com dados apontados pelo GENI-
UFF, as operações realizadas no Jacarezinho são as mais
letais. Desde 2007, foram 186 mortos em 290 incursões
na comunidade, uma taxa de 6,4 mortes a cada dez opera-
ções.

Essas ações policias que resultam em mortes mostra a
crise de segurança pública que o Rio vive. Os policias não
têm bom treinamento e atiram para matar. É necessário
mudar esse pensamento de “bandido bom, é bandido
morto”. Precisamos de uma efetiva segurança pública,
onde os criminosos sejam presos e a polícia consiga real-
mente combater o tráfico de drogas.

O tráfico de drogas e de armas é um grave problema
no nosso país, e a população sofre as consequências de
uma guerra entre policias e traficantes que é somente
para “enxugar gelo”. O povo vive com medo e morre víti-
mas da violência todos os dias.

A guerra contra o tráfico também afeta os próprios
polícias. De acordo com estudos, 44% dos homicídios são
causados por forças policiais. E segundo dados coletados
pela BandNews FM, 45 agentes de segurança foram bale-
ados no mês de março e 20 não sobreviveram.

O Estado precisa estar presente nas comunidades ofe-
recendo saúde, educação, políticas públicas bem planeja-
das e levando serviços de qualidade para manter a ordem.
Não é atirando para matar, assustando os moradores e
matando inocentes com bala perdida que iremos ver
mudança na nossa cidade. Onde o Estado não se faz pre-
sente, o tráfico e a milícia tomam conta, agravando a vio-
lência nesse locais.

UMA OPERAÇÃO RUIM

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

Na última quinzena, houve muita movimenta-
ção entre os trabalhadores em busca de orientação
para ingressar com ações visando a revisão dos valo-
res em contas vinculadas ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), que não estariam com
os saldos corretos.

Vamos explicar o porquê disso. O índice usado
para a correção do saldo das contas do FGTS é a TR,
mas esse índice não foi atualizado pela inflação de
1999 a 2013, de modo a prejudicar a correção dos
depósitos.

O tema voltou à baila com o agendamento do
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5090, que decidirá sobre o tema, para o dia 13 /05 /
21. Entretanto, o processo foi retirado de pauta pelo
STF sem previsão de quando voltará a ser julgado.

O autor da ADI, o partido Solidariedade, alega
que o FGTS teve contas corrigidas em índices me-
nores que a inflação, de modo que o Estado violou o
direito de propriedade dos trabalhadores, além de
alterar o poder aquisitivo real dos depósitos.

Os trabalhadores aguardam esperançosos pelo
julgamento favorável. Porém, atenção: como o STF
pode modular o efeito de seus julgados, isto é, di-
zer a partir de quando e até quando farão efeito, é
recomendável que o trabalhador ingresse logo com
o processo, inclusive para evitar a prescrição dos
depósitos mais antigos, ante a controvérsia exis-
tente sobre o prazo prescricional.

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

AÇÃO PARA CORREÇÃO DO FGTS

instagram: @olivomonteiro

Sociedade Bíblica abre
inscrições para o Fórum

de Ciências Bíblicas
“A Bíblia e o Jovem – Como engajar ainda mais

as novas gerações com a Palavra de Deus?” é o
tema do Fórum de Ciências Bíblicas

O Fórum será totalmente
on-line, através do portal da
SBB. A programação, bem
diversificada, contará com pa-
lestras de líderes que têm in-
fluenciado jovens na atualida-
de como os pastores Cristiano
Carecek, Luciano Subirá, João
Branco do “Méqui”, Davi Lago,
entre outros. As inscrições
estão abertas de forma gratui-
ta, mas com a possibilidade de
se fazer uma doação para a
campanha “Um Belo Dia pra
Recomeçar”. Ao doar, o inscri-
to no Fórum contribui para que
a Bíblia seja distribuída nos pre-
sídios e hospitais do Brasil.

Assuntos da programação:
O 17º Fórum de Ciências Bíbli-
cas abordará os seguintes te-
mas: Desafios e possibilidades
práticas: O diálogo da Bíblia
com o jovem; A nova geração
e suas prioridades: espaços
para a Bíblia; Tensões e acer-

CARTAZ do 17º Fórum de Ciências Bíblicas que acontece de
forma virtual, nos dias 12 e 13 de agosto de 2021

DA REDAÇÃO
tos: Jovens na Bíblia; A comu-
nhão cristã como espaço rele-
vante perante as demandas
dos jovens; Vocação, fé e car-
reira: do “paradoxo da permis-
são” à conquista dos sonhos;
Quando ovelhas jovens têm
um pastor; Sangue novo: pre-
parando jovens para serem
bênção na sua e nas próximas
gerações; e, finalmente, Espa-
ço para os jovens na Causa da
Bíblia.

Desde 1948, a Sociedade Bí-
blica do Brasil (SBB) tem a
missão de “Semear a Palavra
que Transforma Vidas”. Trata-
se de uma organização benefi-
cente, sem fins lucrativos,
assistencial, educativa e cultu-
ral. Sua finalidade é divulgar a
Bíblia e a sua mensagem, tor-
nando-a relevante para todas
as pessoas. Para isso, traduz,
produz e distribui a Bíblia —
além de incentivar sua leitura
e estudo — e desenvolve pro-
gramas sociais que atendem a
populações em situação de ris-
co e vulnerabilidade social.
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GERAÇAO DE VALOR
Em 2019 li um livro incrível

na área do empreendedorismo
e gostaria de compartilhar com
todos. Trata-se do livro Geração
de Valor que foi escrito por Flá-
vio Augusto da Silva e editado
pela Editora Sextante.

Gostei do destaque da capa,
logo abaixo do título “Comparti-
lhando Inspiração”, e é exata-
mente essa a proposta do livro.

Quem é Flavio Augusto da
Silva? É o fundador de um gran-
de grupo empresarial e proprietário do Orlando City (um
time de futebol que participa do Major League Soccer,
principal campeonato do esporte nos EUA e no Canadá).
Em 2011 ele fundou o Projeto Geração de Valor com a
finalidade de compartilhar gratuitamente os conhecimen-
tos que adquiriu ao longo dos últimos anos.

Ele saiu da periferia do Rio de Janeiro para se tornar
um dos empreendedores brasileiros mais ativos. Em seu
livro, Flávio diz que, para empreender é preciso ter visão,
é preciso ter coragem e é preciso ter competência.

Cito algumas frases de impacto extraídos do livro: “As
pessoas têm medo de sair do quadrado”, “Lucro não é
pecado e sonhar não é para alienado”, “se alguém disser
que é fácil é mentira, mas se alguém disser que é impos-
sível é porque já perdeu a fé e está morto ou porque é um
sabotador de sonhos”.

Outro destaque que menciono é o capítulo em que
apresenta o seu conceito sobre o que é ser campeão: “ser
campeão é cumprir sua missão; ser campeão é não mudar
de lado por conveniência. É guardar a fé até o fim”. E
ainda: Ser campeão é ter raízes profundas, é jamais desis-
tir e é cumprir suas metas e seus propósitos.

“Afaste-se dos perdedores”, recomenda. O que é ser
um perdedor? Flavio Augusto comenta: É não ter um
ideal pelo qual lutar, é se deixar levar pela vida. É sentir-se
vítima em vez de autor de sua história. É sempre desistir
no calor das primeiras dificuldades!

Na conclusão do livro ele diz: “Com quem aprender a
ter uma mentalidade vitoriosa? Com os que chegaram lá,
com os que não seguiram as massas, que colocaram o
conhecimento em prática.”

Recomendo a leitura de Geração de Valor – Comparti-
lhando Inspiração, valerá a pena.

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

Para compreender a
história da redenção

Uma obra que propõe ajus-
tar as lentes através das quais
a humanidade enxerga todas
as coisas. Esta é a proposta de
O enredo da salvação: Presen-
ça divina, vocação humana e
redenção cósmica, lançamen-
to da Editora Mundo Cristão,
escrito pelo teólogo, pastor e
comunicador Bernardo Cho,
PhD em Linguagem, Literatu-
ra e Teologia pela Universida-
de de Edimburgo, na Escócia.
A intenção do autor é ampliar
a compreensão das pessoas
sobre a vida, a fé e o papel que
exercem no mundo.

Para o autor, reduzir a ex-
periência religiosa a um mero
carimbo no passaporte para o
céu desvia o foco do fato de que
o interesse de Deus não se
resume apenas ao indivíduo,
mas abrange toda a criação. “A
leitura individualista e fragmen-
tada do texto bíblico tem impe-
dido aos cristãos uma compre-
ensão mais abrangente de sua fé
e de seu papel como cidadãos do
reino”, revela Cho.

Com o intuito de ajudar o
leitor a superar essa tendên-
cia, O enredo da salvação anali-
sa todo o desenrolar da narra-
tiva bíblica, de Gênesis a

Apocalipse, e relembra o gran-
de arcabouço bíblico que dá
sentido à realidade e que tem
a ver com cada cristão, por
meio de um modo de viver que
extrapola a individualidade, se
manifesta na sociedade e im-
pacta positivamente o mundo.

O “plano maravilhoso de
Deus” não é meramente para
“minha vida”, mas para o uni-
verso inteiro — o projeto divi-
no é cósmico. Consequente-
mente, Deus deseja não ape-
nas “se relacionar comigo”,
como também concretizar um
propósito para toda a criação.
(O enredo da salvação, p. 18)

Dividido em quatro partes
de cinco capítulos cada, o livro
cobre os principais episódios da
história da salvação nas Escri-
turas. Na primeira parte, Cho
examina a criação, a queda, o
chamado de Abraão, o êxodo e
a formação de Israel. Na segun-
da, faz um breve panorama da
história de Israel, do Sinai ao
cativeiro babilônico. Na penúl-
tima parte, percorre o minis-
tério de Jesus, examinando sua
missão em continuidade com
a narrativa de seu povo, sua
identidade messiânica e o sig-
nificado da ressurreição. Por

fim, na quarta parte, trata da
missão da Igreja pelo poder da
presença divina.

Em O enredo da salvação,
Cho oferece uma perspectiva
inovadora da “grande história”
das Escrituras, combina co-
nhecimento bíblico-teológico
com abordagem pastoral e aju-
da os leitores a unir as partes
soltas na compreensão do
evangelho, permitindo que o
entendimento acerca da salva-
ção em Cristo — e, consequen-
temente, do valor da vida hu-
mana e da criação — seja am-
pliado.

Bernardo Cho é graduado

em Comunicação Social pela
Escola Superior de Propagan-
da e Marketing, mestre em
Divindade pelo Seminário Te-
ológico Servo de Cristo, mes-
tre em Novo Testamento pelo
Regent College e PhD em
Linguagem, Literatura e Teo-
logia do Novo Testamento pela
Universidade de Edimburgo,
na Escócia. É professor de
Novo Testamento e Teologia
Bíblica no Servo de Cristo, e
pastor da Igreja Presbiteriana
do Caminho. Organizou, com
Estevan Kirschner, a obra Mis-
são urbana, publicada pela
Mundo Cristão.

O PROJETO DE salvação que se realizou em Cristo é amplo e envolve a redenção do universo e não apenas de pessoas

O ENREDO DA
SALVAÇÃO
Presença divina, vocação
humana e redenção
cósmica
Bernardo Cho
Mundo Cristão
224 páginas
Preço sugerido: R$ 44,90

Cultura e fé: ditos populares são vistos sob nova perspectiva
“Tempo é dinheiro”, “Pi-

menta nos olhos dos outros é
refresco”, “Antes só do que mal
acompanhado” – esses são três
dos vinte famosos ditos popu-
lares analisados por Ágatha
Cristian Heap, mestra em re-
ligião e teologia, na obra A voz
do povo e a voz de Deus,
publicada pela Editora Mundo
Cristão.

Ao estudar parte do arca-
bouço de alguns ditados da rica
cultura popular brasileira,
Ágatha convida o leitor a refle-
tir sobre as explicações ou so-
luções vindas do conhecimen-
to popular e instiga um curio-

so debate: até que ponto tais
pensamentos concordam ou
conflitam com os princípios

milenares das Escrituras?
Com esse pano de fundo, a

autora apresenta as concor-

dâncias, discordâncias e ressal-
vas a partir do contraste entre
a sabedoria popular e os ensi-
namentos de Jesus Cristo, ao
mesmo tempo em que escla-
rece a importância de reconsi-
derar a aplicabilidade e os re-
sultados de algumas máximas
populares tidas como verda-
des.

“O objetivo deste livro é con-
frontar a sabedoria que vem de
Jesus com a sabedoria que vem
da cultura, por meio de seus di-
tados e provérbios. Por vezes ha-
verá concordância entre a sabe-
doria de Jesus e a popular; por
vezes, haverá necessidade de res-

salvas; por vezes, o contraponto
será total”.

Com o intuito de estabele-
cer um diálogo respeitoso en-
tre as lições bíblicas e da sabe-
doria pública, ao mesmo tem-
po em que apresenta uma
nova perspectiva entre fé e
cultura, A voz do povo e a voz
de Deus apresenta lições prá-
ticas para o dia a dia e trata de
forma acessível os assuntos
profundos da teologia, tornan-
do a experiência de leitura uma
agradável oportunidade de
aprendizado. Ainda, a cada ca-
pítulo desta leitura inspirativa
o público encontrará uma ora-

ção e perguntas que facilitam
a compreensão dos conceitos
elucidados.

Ágatha Cristian Heap é gra-
duada em Ciências Sociais pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, em Geografia pela
Universidade Metropolitana
de Santos, e em Teologia pela
Faculdade Nazarena do Brasil.
É mestra em Religião com
ênfase em Teologia pela Point
Loma Nazarene University, na
Califórnia, EUA. É pastora au-
xiliar na Igreja do Nazareno
em Atibaia desde 2006. Casa-
da com Brian, é mãe de Lucas,
Victoria e Gabriele.

A VOZ DO POVO E
A VOZ DE DEUS
Como Jesus contradiz ou
afirma a sabedoria
popular
Ágatha Cristian Heap
Mundo Cristão
112 páginas
Preço sugerido: R$ 39,90
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