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O QUE É FGTM?

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.

Não se trata de uma invencionice. Se,
por um lado, o governo criou o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), as
igrejas têm adotado o que se convencionou
denominar Fundo de Garantia por Tempo
Ministerial (FGTM).

Ambos têm o mesmo papel social, qual
seja o de garantir a subsistência do trabalha-
dor ou do pastor naqueles períodos de de-
semprego para o primeiro e migração de
uma igreja para outro para o segundo.

Embora não seja algo imposto por força
de lei ou norma, dignas de aplausos são as

Programada para acontecer
no dia quinze de julho próxi-
mo, as Assembleias Gerais
Extraordinária e Ordinária do
Centro de Juventude Cristã
tratarão, além dos temas regu-
lares como eleição da Direto-
ria Estatutária e apreciação dos
relatórios de atividades e eco-
nômico-financeiros, tratarão
também de uma pequena re-

Ministério Vida Radiante
prepara Assembleias

igrejas que concedem aos seus pastores esse
benefício tão importante.

De vez em quando sou consultado sobre
como funciona esse benefício, algumas igre-
jas querendo implantá-lo, outras querendo
corrigir eventuais equívocos.

Não se trata de regra rígida, mas o mo-
delo abaixo é da lavra do pastor e advogado
Genésio Pereira, em sua obra Igreja Pessoa
Jurídica, publicado pela JUERP.

Pode ser adaptado livremente de acordo
com a realidade de cada igreja.

Termo de compromisso (FGTM/FAP)

Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado a IGREJA..., com sede na...,
inscrita no CNPJ sob o nº..., ora representada por seu vice-presidente (ou outro
membro da diretoria)..., portador do RG nº... – órgão expedidor, inscrito no CPF sob
o nº..., residente na...; e, de outro lado, o pastor..., brasileiro, casado, portador da
carteira de identidade do..., registro geral nº..., inscrito no CPF sob o nº..., ministro
de confissão religiosa, residente na..., celebram, na melhor forma de direito, o
presente Termo de Compromisso relativo a Fundo de Garantia por Tempo Ministe-
rial (FGTM) ou Fundo de Assistência Pastoral (FAP), com base nas seguintes cláu-
sulas e condições:

1) A IGREJA... se compromete a depositar mensalmente em caderneta de poupan-
ça, em favor do Pr, o equivalente a 8% (oito por cento) (ou outro percentual que a
igreja deliberar) do provento pastoral a que faz jus, a título de Fundo de Garantia
por Tempo Ministerial (FGTM) ou Fundo de Assistência Pastoral (FAP), conforme
pro- posta aprovada em assembleia geral realizada em ......../......./........

2) A caderneta de poupança acima referida deverá ser aberta em instituição
financeira  idônea  em nome do beneficiário e sua movimentação se restringirá
aos seguintes casos:  (especificar de maneira inequívoca, como por exemplo): a)
exoneração do ministro, independentemente da modalidade ou motivo; b) cons-
trução ou aquisição de imóvel ou veículo c) caso de doença grave na família; d)
aposentadoria, ainda que continue no mesmo ministério; e) falecimento do minis-
tro (através de herdeiros).

3) Fica esclarecido que o benefício em tela é um direito do beneficiário, indepen-
dentemente do motivo da sua exoneração; o direito ao saldo passa aos herdeiros;
o recolhimento incide sobre o 13º salário ou outras gratificações que represen-
tem, de alguma forma, proventos pastorais;  deverá  ser efetuado mensalmente
entre os dias 1º e 15 de cada mês subsequente ao do recebimento, e se houver
atraso no recolhimento, o mesmo deve ser corrigido pelo índice da caderneta de
poupança.

4) Poderá o beneficiário conferir saldos e retirar extratos sempre que desejar, bem
como deverá exibir extratos à Igreja sempre que solicitado.

5) Os casos omissos serão resolvidos pela Igreja, reunida em assembleia geral.

Local e data,
Igreja...
Pastor...

Testemunhas:

forma estatutária, para ade-
quar os seus regulamentos às
novas situações advindas da
pandemia global.

Estão convocados para a
Assembleia todos os membros
efetivos do Ministério, além
dos voluntários e demais cola-
boradores que acompanham e
dão suporte ao trabalho que é
realizado.

Destaques – A Assembleia
tratará, ainda, da avaliação das
novas perspectivas que se
abrem para o Ministério, como
a adoção de uma plataforma
para veiculação dos seus Cur-
sos no formato EAD (Ensino a
Distância) e também a publi-
cação de materiais didáticos de
apoio ao ensino da Bíblia na
Igreja.

 CENTRO DE JUVENTUDE E CULTURA CRISTÃ
Av. Marechal Floriano, 38 Sala 905 – Centro - CEP 20080-007 - Rio de Janeiro, RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na qualidade de Presidente do Centro de Juventude e Cultura Cristã e, no uso de
minhas atribuições estabelecidas no Artigo 12º e 18º alínea II do Estatuto em

vigor, venho, através do presente Edital, CONVOCAR todos os membros do
Centro de Juventude e Cultura Cristã para participarem das ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA (AGE e AGO) que serão realizadas no dia 15 (quinze)

de julho de 2021, com início às 18h30 e término às 21h30.

O local das Assembleias será o Salão de Reuniões do Edifício Santos Seabra,
localizado na Av. Marechal Floriano, 38, Sala 1005, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

AGENDA (PAUTA PROVISÓRIA) DA AGE:
• Assunto: Reforma de Estatuto

AGENDA (PAUTA PROVISÓRIA) DA AGO:
• Leitura e aprovação de Ata;

• Recepção e posse de novos membros;
• Eleição e posse da Diretoria

• Renovação do terço e posse dos Membros do Conselho
de Administração e eleição dos seus Suplentes;

• Renovação do terço e posse dos Membros do Conselho Fiscal;
• Apreciação do Relatório Geral de Atividades do Diretor Executivo;

• Apreciação dos Balanços Econômicos dos Exercícios de 2019 e 2020;
• Atividades inspirativas e devocionais.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

Pr. IZAIAS BRÁZ DE LIMA - Presidente

Tendo em vista a necessidade de adequar as normas estatutárias ao momento em
que o mundo vive e promover a eleição da Diretoria para o biênio 2021-2023, os

membros do Ministério Vida Radiante foram convocados para duas
Assembleias que acontecem no próximo dia 15 de julho.

ENTRE AS FINALIDADES do Ministério Radiante, destacamos a promoção de oportunidades
para o aprimoramento da liderança da igreja local, como o treinamento de professores
da EBD. Na foto, registramos o Curso EBD Viva realizado no dia 13 de março, em parceria
com a Igreja Batista em Parque Mendanha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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Curso para aperfeiçoamento
de Líderes no Rio de Janeiro

O Curso Líderes Comprometidos, que é estruturado com base no ensino bíblico sobre a identificação dos dons espirituais, tem duração de 8h/aula

O Ministério Vida Radiante
oferece mais uma oportunida-
de de aperfeiçoamento dos lí-
deres da igreja: trata-se do
Curso Líderes Comprometi-
dos. Especialmente preparado
para quem quer melhorar o

exercício dos seus ministérios
na igreja, o Curso aborda os
temas: “Dons: A base da lide-
rança cristã: Construindo um
conceito de liderança”; “Os
quatro pilares estruturais da
liderança: visão, alvos, motiva-
ção e mentoria”; “Passos deci-
sivos da caminhada do líder:
Adote as leis da liderança!” e,
finalmente, “Os grandes desa-

DA REDAÇÃO

PARTICIPANTES do Curso Resgate e Vida – Prevenção à Dependência Química, realizado pelo Ministério Vida Radiante em Três Corações, MG, com o apoio da Igreja Batista Central

fios dos líderes vencedores:
Hábitos espirituais adequados,
liderança servidora e prepara-
ção: os desafios a serem ven-
cidos”.

O Curso Líderes Compro-
metidos é destinado a Pasto-
res, Membros de Equipes Pas-
torais, Líderes de Ministérios
da Igreja, Seminaristas, Diáco-
nos, Presbíteros, além de es-

tudantes e demais interessa-
dos em liderança.

Próximo edição do Curso –
Será no dia três de julho (sába-
do) quando o Ministério Vida
Radiante disponibilizará mais
uma oportunidade para quem
deseja investir na liderança de
sua igreja e no aperfeiçoamen-
to do trabalho.

Local do Curso – As ativida-

des do curso serão realizadas
na sede do Centro Cultural da
Bíblia, situado na Rua Buenos
Aires, 135, no Centro do Rio
de Janeiro. O Curso Líderes
Comprometidos já está rece-
bendo inscrições e, para cara-
vanas (seis ou mais de seis
pessoas por igreja) há um des-
conto de 10% no valor das ins-
crições.

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.
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Somos peregrinos nessa terra. O
nosso mundo não é aqui. Somos ci-
dadãos de uma pátria que nos está
prometida pelo Senhor Jesus, o nos-
so Salvador. Embora ESTEJAMOS
nesse mundo, nós não SOMOS dele.

Por mais que tudo isso pareça ali-
enação, escapismo ou mesmo nega-
ção da vida, essa é a perspectiva cris-
tã da nossa existência nesse mundo.
Isso pode ser entendido com clareza
quando lemos, por exemplo, a decla-
ração do autor da Carta aos Hebreus:
“Todos estes morreram na fé, sem ter
obtido as promessas; vendo-as, porém,
de longe, e saudando-as, e confessan-
do que eram ESTRANGEIROS e PE-
REGRINOS sobre a terra” (Hb 11.13).
Também o apóstolo Pedro, em sua
primeira carta, reafirma essa compre-
ensão: “Amados, exorto-vos, como PE-
REGRINOS e FORASTEIROS que sois,
a vos absterdes das paixões carnais,
que fazem guerra contra a alma”
(1Pe 2.11). E o nosso Senhor, em suas
últimas instruções aos seus discípu-
los, ensinou: “E agora estou indo para
perto de ti. Mas digo isso enquanto
estou no mundo para que o coração
deles fique cheio da minha alegria.
Eu lhes dei a tua mensagem, mas o
mundo ficou com ódio deles porque
eles não são do mundo, como eu tam-
bém não sou. Não peço que os tires do
mundo, mas que os guardes do Ma-
ligno. Assim como eu não sou do mun-
do, eles também não são” (Jo 17.13-
16).

Ora, se daqui não somos e, se por
isso mesmo, o mundo nos odeia, o
que nos resta a fazer? A resposta en-
contramos em algumas recomenda-
ções dos apóstolos, que podem ser
resumidas na recomendação de Pau-
lo a Tito: “A graça de Deus se mani-
festou salvadora a todos os homens,
educando-nos para que, renegadas a
impiedade e as paixões mundanas,
vivamos, no presente século, sensata,
justa e piedosamente, aguardando a
bendita esperança e a manifestação
da glória do nosso grande Deus e Sal-
vador Cristo Jesus” (Tt 2.11-13).

Viver a vida de forma pruden-
te, praticando a justiça e compar-
tilhando a mensagem da graça do
amor de Deus – essa é a proposta
do evangelho para nós, os cristãos,
enquanto peregrinamos nesse mun-
do aguardando a manifestação da gló-
ria do Senhor.

Vamos caminhar
juntos?

No mundo inteiro o Coronavírus impôs o
isolamento social como uma das mais impor-
tantes formas de combate ao Covid-19, tendo
consequentemente direcionado vários gru-
pos sociais a encontrar formatações alterna-
tivas e criativas para continuar a exercitar
suas atividades; assim, Órgãos Públicos e Ins-
tituições Privadas, entre as quais as Igrejas
Evangélicas, que usufruindo de seu direito
constitucional ao exercício da fé tem realiza-
do suas Cerimônias Religiosas atendendo
todas as orientações das Autoridades Sanitá-
rias.

O Ministério da Saúde tem provido vaci-
nas, fruto da parceria entre a fé e a ciência,
onde pesquisadores são instrumentos divi-
nos para se encontrar formas médicas de
perpetuação da espécie humana, (obra prima
da criação), por isso, estas Comunidades de
Fé também tem reduzido o tempo de seus
cultos presenciais, utilizado álcool gel, man-
tido o distanciamento social, aferido tempe-
ratura dos fiéis, utilizado máscaras faciais,
evitado contato físico e a presença de crian-
ças, idosos e pessoas com comorbidades, e,
ainda, promovendo a sanitização periódica do
lugar de reuniões.

As Igrejas, numa atuação para preservar a
saúde dos fiéis, tem disponibilizando tapetes
higienizantes, e, especialmente provendo aos
fiéis acesso a Cultos On-Line, através das
Redes Sociais, sendo está uma das estratégi-
as adotadas pela Primeira Igreja Batista em
São João de Meriti/RJ, liderada pelo Pr. Clau-
dio de Souza, que diante da necessidade de
manter a interação com os fiéis, ainda que
remotamente, e prover seus membros e
frequentadores de fundamento bíblico-espi-
ritual.

Neste diapasão, também “virtualizou” a
Escola Bíblica, que tem a orientação da Mi-
nistra de Edificação Cristina Soares, iniciativa
contou com apoio de todos os professores e
alunos, neste tempo de afastamento comu-
nitário, eis que, com o impedimento da reu-
nião presencial das Classes no Edifício da Igre-
ja, passou a transmitir a EBD On-Line, con-
tando com a fundamental ajuda de uma Equi-
pe Técnica de Produção e Transmissão das
Aulas Gravadas, liderada pelo Administrador
da Igreja Eduardo Gomes, para as platafor-
mas virtuais, sempre interpretadas em Li-
bras.

Desta forma, passou a utilizar Revista de
Jovens e Adultos, Palavra & Vida, editada pela
Convenção Batista Fluminense (CBF), nes-
te tempo sob a presidência do Pr. Elildes Fon-
seca, disponibilizada pelo Diretor Executivo
Pr. Amilton Vargas, sob a temática trimes-
tral: “Vencendo as Adversidades da Vida,
Exemplos da Bíblia para Nosso Tempo”, pro-

duzida pelo Departamento de Educação Reli-
giosa da CBF, sob a direção do Pr. Alonso Co-
lares, e com texto esmeradamente escrito
pela Educadora Religiosa Diaconisa Lindomar
Ferreira, 2ª Vice-Presidente da CBF.

Utilizando-se do texto base Gênesis 37.1-
50, Edição Digital, Ano 16, nº 67, 4T-2020, à
qual Dr. Gilberto Garcia, Advogado e Profes-
sor Universitário, compartilhou, como
facilitador, esta lição na EBD On-Line da Pri-
meira Igreja Batista em São João de Meriti/
RJ, onde congrega há mais de quatro décadas,
que enfoca aspectos da vida de JOSÉ (do Egi-
to), um dos filhos de Jacó, (pai das Doze Tri-
bos de Israel), com uma de suas quatro espo-
sas, Raquel.

“Quando a Adversidade é a Injustiça”, é o
título da lição, enfocando o Personagem José
(do Egito), Filho Predileto de Jacó com Ra-
quel, uma de suas Quatro Mulheres, “Atos
de Injustiça: Violação de Direitos”, Injustiça:
Situação semelhante tratamento desigual, “O
reconhecimento que Deus estava com ele
não o livrou de adversidades na vida”,
(Gênesis 39:2; 3; 21; 23); João 17:15 - “Não
peço que os tires do mundo, mas que os livres do
mal.”.

“Injustiçado na família”, (Genesis 37:28),
Invejado pelos Onze Irmãos/Vendido como
Escravo, Tiago 3:16 - “Pois onde há inveja e
ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie
de males”, “Injustiçado no trabalho”, (Genesis
39:17-20), Mordomo acusado injustamente
pela esposa de Potifar; Deuteronômio 19:15
- “Ninguém será levado a julgamento se não
pelo testemunho de duas ou três pessoas”.

“Injustiçado e esquecido na prisão”,
(Genesis 39:20; 40:14,23), Encarregado na
Prisão/Interpretador de Sonhos, Eclesiastes
2:24b - “Ser recompensado pelo seu trabalho é
um presente de Deus”, “Honrado por Deus em
todas as adversidades”, (Genesis 50:20), Go-
vernador no Egito/Preservador da Famí-
lia; João 16:33 - “No mundo tereis aflições, ten-
de bom ânimo, eu venci o mundo”.

O facilitador, ao final, compartilhou um
Cântico Espiritual: “Esta paz que sinto em
minh’alma. Não é porque tudo em mim vai
bem; Esta paz que sinto em minh’alma. É
porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as
circunstâncias não, não, não, olho seu amor.
Não me guio por vista, alegre estou.”

QUANDO A ADVERSIDADE É A INJUSTIÇA O Ministério Vida Radiante – Centro de
Juventude Cristã é um instrumento de Deus,

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

é trabalhar para resgatar vidas através do
treinamento e capacitação de suas lideranças.
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A Escola Dominical, como
instrumento para o ensino da
Palavra de Deus, vem sendo
pouco a pouco abandonada pe-
las igrejas. Mesmo aquelas que
tradicionalmente são mais
identificadas com elas, como as
igrejas Assembleias de Deus,
Batistas, Congregacionais,
Metodistas e Presbiterianas,
vem deixando a EBD de lado
ou adotando novas estruturas
organizacionais de ensino da
Bíblia.

Ao longo dos dois últimos
séculos, a Escola Bíblica Domi-
nical, serviu como um instru-
mento fundamental para a
edificação da igreja e para o for-
talecimento da fé dos discípu-
los de Jesus. Entretanto, a si-
tuação hoje é bem diferente, e
esta situação tem gerado, mui-
tas vezes, desinteresse, des-
continuidade ou mesmo o
abandono do ensino regular e
sistemático da Bíblia na Igreja.
E a consequência, como se é
de prever, é o pequeno e raso
conhecimento da Palavra de
Deus, dos seus ensinos e, o

“Nosso maior desafio é levar o povo de
Deus a ler, meditar e praticar a Palavra!”

Em entrevista concedida ao Jornal Novas, pastores e educadores religiosos ressaltam
a importância do ensino e do estudo sistemático da Bíblia – a EBD

“O cenário é a cada dia mais desafiador. Temos
vivido tempos em que a Educação Cristã na Igreja está

passando por grandes dificuldades”
Pr. Alex Sena

O PREPARO DOS PROFESSORES e da equipe de coordenação da EBD é fundamental para o êxito do trabalho de ensino da Palavra que a igreja realiza. Investir em cursos, seminários,
congressos de treinamento e aperfeiçoamento é uma iniciativa necessária e que não deve ser deixada de lado. Cursos como o EBD Viva, como o que foi realizado na 2ª Igreja Batista
de Pavuna (foto acima) são excelentes oportunidades para os professores e líderes da Escola Bíblica.

pior, do Deus que se revela por
meio da sua Palavra.

Para explicar o que vem
acontecendo o Jornal Novas
entrevistou pastores e educa-
dores religiosos e traz para os
seus leitores as suas opiniões.
Confira!

A primeira pergunta da en-
trevista foi “Qual é a realida-
de ou cenário do ensino da
Bíblia em sua igreja?” e o seu
objetivo era obter uma descri-
ção do que vem acontecendo
nas igrejas de diferentes par-
tes do Brasil. O Rev. Diogo
Rodrigues, que é Pastor da
Congregação Presbiteriana de
Jardim Mariléa, em Rio das

Ostras, no litoral norte do Rio
de Janeiro respondeu a esta
pergunta esclarecendo que
“Nossa igreja tem como slogan,
‘Uma Igreja centrada na Pala-
vra’. Em tudo que fazemos e rea-
lizamos, a Palavra de Deus está
no centro. Temos vivido grandes
experiências nessa Pandemia,
com um crescimento muito sig-
nificativo em nossa congrega-
ção.  Nos últimos meses, estamos
recebemos muitos irmãos, na
maioria vindo de outras deno-
minações, e quando pergunta-
dos para estes, o motivo da vin-
da, todos eles, tem a mesma res-
posta: “Aqui nesta Igreja a Pa-
lavra de Deus é pregada e ensi-
nada com fidelidade”. Também

na região litorânea do estado
do Rio de Janeiro, a Igreja do
Nazareno de Itaipuaçu, em
Maricá, liderada pelo Diretor
Distrital do Ministério Infantil
da Igreja do Nazareno “Naza-
kids”, o Pr. Alex Sena informa
que em sua igreja “o cenário é
a cada dia mais desafiador. Te-
mos vivido tempos em que a Edu-
cação Cristã na Igreja está pas-
sando por grandes dificuldades,
visto que ela é representada prin-
cipalmente pela EBD, que a cada
dia, infelizmente, tem deixado de
ser a principal agência de ensino
da Igreja. Vemos cristãos que
não entendem a importância de
se conhecer mais a Deus através
de sua Palavra. Em minha Igre-

ja, apesar dos desafios e dificul-
dades, temos mantido periodica-
mente o estudo sistemático da
Bíblia na EBD e no trabalho de
discipulado infantil e de jovens”.
Na cidade do Rio de Janeiro, a
Educadora Religiosa Márcia
Kopanyshyn, que é a Diretora
Executiva do Projeto Educaci-
onal e Social Casa da Amizade
e Ministra de Educação Cristã
da Primeira Igreja Batista em
Jacarepaguá, Zona Oeste da ci-
dade, descreve o cenário de sua
igreja e diz que “o ensino na
igreja é uma ação integrada com
os demais setores (música, ação
social, evangelismo e missões, co-
municação, comunhão, adminis-
tração). É perceptível que os lí-

deres mais comprometidos com
o fazer cristão são os que são
alunos da EBD.  A busca para o
fortalecimento da maturidade
cristã nesse tempo de pandemia
tem sido grande. Em tempo
presencial, nossas salas não com-
portavam o número de alunos
matriculados. No virtual, sofre-
mos com o não acesso às plata-
formas para os encontros ofere-
cidos de forma virtual”. No ou-
tro extremo do país, na cidade
de Boa Vista, capital do Estado
de Roraima a Educadora Gisel-
da Meireles da Silva, que atua
como Educadora Religiosa da
Igreja Batista da Liberdade,
apresenta a situação da sua
igreja que se baseia na visão de
que “O ensino da Bíblia em nos-
sa igreja é considerado como
fundamental para o crescimento
cristão de seus membros, bem
como, para o fortalecimento da
igreja. Entendemos que através
do ensino da Bíblia teremos uma
igreja preparada para vencer to-
dos os desafios de seu tempo”. E,
no Estado do Espírito Santo, o
Primeiro Vice-Presidente da

ENTREVISTA: A ESCOLA BÍBLICA E SEUS DESAFIOS NA ATUALIDADE
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Convenção Batista do Estado do
Espírito Santo, o Pr. Tiago Lopes
Pedro, que é pastor da Primei-
ra Igreja Batista de Campo
Grande, em Cariacica, informa
que “Para glória de Deus, te-
mos mantido e vamos continuar
firmes no avanço do estudo da
Palavra de Deus, através da EBD
em nossa comunidade de fé. Aqui
na Primeira Igreja Batista de
Campo Grande, nossa EBD fun-
ciona aos domingos e é muito
bem frequentada. Durante o pe-
ríodo mais intenso de contami-
nação na pandemia, não para-
mos, usamos a tecnologia e atra-
vés da EB online, continuamos
alcançando nosso povo e muitos
outros. É a Escola mais impor-
tante que existe. Não pode parar
de forma alguma!”.

A segunda pergunta “Sua
igreja adota algum currícu-
lo ou programa sistemático
de ensino da Bíblia? No caso
positivo, esse currículo é
próprio da sua igreja ou é o
da sua denominação?” per-
mitiu que, através das respos-
tas, perceber as diferentes so-
luções e caminhos adotados
pelas igrejas para nortear o
ensino da Bíblia. O Pr. Alex, por
exemplo, explicou: “adotamos
um currículo diversificado por
idades e estratégias de trabalho.
Para os adultos temos um plano
pedagógico denominado Raízes
que dura dois anos e utilizamos
o material da Editora CPIMW
(Centro de Publicações da Igre-
ja Metodista Wesleyana), deno-
minado Velho e Novo Testamen-
to. Para os nossos jovens e ado-
lescentes, o plano pedagógico
que tem duração de um ano se
chama Papo Real, onde tratamos
de assuntos contemporâneos,
conectados com a atualidade e
a luz da Bíblia para EBD, e com
utilização das revistas da Edito-
ra Cultura Cristã. Para os alu-
nos do discipulado usamos ma-
terial próprio de nossa Igreja re-
digido pela equipe pastoral. Para
as crianças temos dois projetos
pedagógicos: um para EBD e
outro para o discipulado. O da
EBD se chama Meu Tesouro,
onde a vida de Jesus é ministra-
da em lições bíblicas. Utilizamos
as revistas da Editora CPIMW e,
no discipulado, adotamos o pro-

jeto Pianinho do Mestre, onde
ensinamos o aluno a ser uma cri-
ança de Jesus, através das prin-
cipais doutrinas cristãs, com
material próprio da Nazalivros,
a editora da Igreja do Nazare-
no”. A Márcia, por sua vez, in-
forma que em sua igreja “se-
guimos com a grade curricular
apresentada pela Convenção Ba-
tista Brasileira. Porém, depen-
dendo do momento que a igreja
esteja passando ou de seu inte-
resse, interrompemos a grade
oferecida pela CBB e implemen-
tamos a temática ou assunto re-
querido pela demanda. Isso, em
todas as faixas etárias. Nos três
últimos anos a equipe que atua
com a faixa etária de 0 a 11 anos
vinha trabalhando a construção
de um currículo próprio para
atender às nossas crianças de
forma bem específica. Já temos
três séries anuais de estudos. Ado-
lescentes e Jovens também têm a
possibilidade de implementar
temáticas, desde que permane-
çam alinhados ao estudo da Bí-
blia. Para atender interesses di-
ferenciados à grade curricular da
CBB, é oferecida uma classe que
estuda a Bíblia por temas”. O Pr.
Tiago, respondeu à pergunta

esclarecendo que “todo ano
usamos um método diferente de
leitura anual da Bíblia, este ano
estamos estudando de forma cro-
nológica. Quanto A EBD, desen-
volvemos um currículo próprio,
levando em conta a sugestão da
Proposta de Projeto Pedagógico
da Convenção Batista Brasilei-
ra”. De modo parecido, Giselda
informa que a sua igreja “ado-
ta o currículo da Convenção
Batista Brasileira”. E o Rev.
Diogo, finalmente, responde
que “Nós adotamos série de
mensagens e estudos. A Igreja
tem respondido bem a esse tipo
de programa sistemático, temos
um estudo bíblico que acontece
todas as quintas-feiras com o
ensino da confissão de fé de
Westminster, onde cada semana,
estudamos um capítulo desse te-
souro teológico, que faz parte dos
símbolos de fé da Igreja Presbite-
riana do Brasil. No domingo pela
manhã, estudamos trimestral-
mente a revista da própria deno-
minação (Editora Cultura Cris-
tã) e nos domingos à noite, rea-
lizamos série de sermões, onde
cada mês temos um tema dife-
rente. No mês passado, como mês
da família, trabalhamos o tema:
Mesma Família, novas atitudes.
Procurei trabalhar temas atuais,
fazendo a Igreja pensar que a
família não muda, mas as atitu-
des podem ser mudadas, tais
como: mudanças no lar, no ca-
samento, na criação dos filhos,
no honrar pai e mãe e fechamos
tratando sobre o momento de
mudanças, “famílias pós-pan-
demia”. Neste mês de junho
estamos trabalhando o tema:
“Quando a Alegria não vem pela
manhã”.  Tenho feito a Igreja
pensar sobres orações não res-
pondidas e o silêncio de Deus,
baseado no livro do Rev. Ricardo
Barbosa”.

As respostas para a terceira
pergunta da entrevista “Qual
ou quais tem sido os princi-
pais desafios para o ensino
da Bíblia em sua igreja?” nos
ajudou a compreender as prin-

cipais demandas e necessida-
des das igrejas. O Pr. Tiago, por
exemplo, afirma que o princi-
pal desafio que enfrenta é “A
falta de desejo do povo de estu-
dar, aprender e praticar a Pala-
vra (Tiago 1.22). A Bíblia é o
mais incrível livro texto que exis-
te e todos precisam entender o
que afirma Jesus: "Nossos erros
são porque não conhecemos as
Escrituras" (Mateus 22.29).
Nosso maior desafio é levar o
povo de Deus a ler, meditar e pra-
ticar a Palavra!”.  O Rev. Diogo
aponta: “Um dos principais de-
safios é fazer a Igreja entender a
importância de frequentar de for-
ma presencial ou on-line os Es-
tudos Bíblicos, das quintas-fei-
ras, a Escola Bíblica Dominical
e os cultos à noite. Vemos ainda
em alguns irmãos, falta de mo-
tivação de se debruçar nos estu-
dos da Palavra de Deus e o resul-
tado disto, são frequentadores e
adeptos ao evangelho e não dis-
cípulos de Jesus com base teoló-
gica para enfrentar os desafios e
provações. Como Jesus disse no
final do Sermão do Monte, que
‘Todo aquele que ouve, todo
aquele que acolhe, todo aquele
que pratica os ensinos, é compa-
rado a um homem que edificou
a sua casa sobre a rocha; que e
caiu a chuva, transbordaram os
rios, sopraram os ventos e a essa
casa não caiu’. Porque estava
edificada sobre o cumprimento
do Sermão ensinado por Jesus!”.
Por sua vez, Giselda relaciona:
“Os principais desafios para o en-
sino da Bíblia em nossa igreja
tem sido os seguintes: Falta de
valorização por parte da família
(a família tem valorizado mais
o ensino secular do que o ensino
bíblico); falta de interesse dos
alunos, resultado do secularismo
em que vivem; despreparo dos
professores; falta de tempo para
o estudo da Bíblia (as pessoas
acham que uma hora de aula na
EBD já e muito tempo)”. Para
Márcia, “A leitura sistemática da
Bíblia e aplicação na vida das
verdades apreendidas de tal for-

ma que o viver diário seja o re-
flexo da virtude de Cristo em
cada aluno e professor, têm sido
os maiores desafios para o ensi-
no da Bíblia”. E, finalmente,
para o Pr. Alex, “os principais
desafios são: despertar o interes-
se dos alunos; o recrutamento
de vocacionados para o corpo
docente da Igreja; hoje também,
os problemas decorrentes do
isolamento, que requerem proto-
colos rígidos de segurança na
EBD e, ainda, o apoio de lide-
ranças pastorais para a EBD e a
adoção das novas tecnologias
(mídias, redes sociais, aplicati-
vos, jogos interativos, etc) ao
contexto do ensino na EBD”.

A quarta pergunta “Sua
igreja tem algum programa
de investimento em treina-
mento, aprimoramento e
capacitação dos professores
ou discipuladores dedicados
ao ensino da Bíblia?” possi-
bilitou o entendimento de
uma situação preocupante: o
pouco interesse e apoio ao trei-
namento dos professores. A
Giselda, por exemplo, explica
que “Existe o interesse por parte
da igreja, mas nem todos os pro-
fessores e discipuladores querem

fazer, por isso, acaba que quan-
do se oferece capacitação estão
sempre os mesmos”. A Márcia
acrescentou: “A formação con-
tinuada tem sido o referencial
para os professores, bem como
serem parte integrante de todo
o processo de ser e fazer do ensi-
no cristão. A participação e com-
promisso com a prática do evan-
gelho têm sido o processo dessa
formação interdisciplinar com os
demais setores da igreja. Vida
teórica com a prática aplicada”.
No caso do Pr. Alex a ideia é
semelhante: investir regular-
mente em treinamento e apri-
moramento dos professores.
Ele explica: “Possuímos uma
conexão distrital entre as igre-
jas de nossa denominação que
nos fornece periodicamente trei-
namentos, palestras, cursos e
congressos, para fins de uma
educação continuada”. Já a si-
tuação na Igreja Presbiteriana,
onde o Rev. Diogo atua é a do
investimento em treinamen-
to pela própria liderança da
igreja: “Temos realizado sim,
alguns treinamentos principal-
mente para líderes de células em
pequenos grupos.  Um novo mo-
delo para acompanhamento de
membros onde o objetivo é
discipular, assistir pessoas nas
mais variadas situações, estrei-
tando assim os relacionamentos,
a comunhão e a oração entre os
irmãos.  Embora não podendo
fazer grandes investimentos, de-
vido sermos ainda uma congre-
gação, temos nos esforçado para
ensinar, formar e treinar novos
líderes em nossa comunidade”. E,
sobre isso – treinamento e apri-
moramento da equipe da EBD
– o Pr. Tiago explicou: “Temos
sim. Todos os anos realizamos
um seminário interno, O Crescer
(2Pedro 3.18). Além disso, a nos-
sa Convenção Estadual, também
realiza um excelente Congresso
através do MECRI (Ministério de
Educação Cristã), organização
auxiliar responsável pelo Ensino
e Discipulado em nosso estado”.

E, finalmente, a última per-
gunta “Como você e sua igre-
ja tratam a situação de apa-
rente desinteresse por parte
dos crentes em relação ao
estudo regular e sistemáti-
co da Bíblia?” gerou muitos

OPORTUNIDADES PARA A SUA EBD
O Ministério Vida Radiante disponibiliza duas excelen-
tes oportunidades para quem deseja investir para o cres-
cimento e o fortalecimento do trabalho de ensino da
Palavra de Deus que realiza em sua Igreja: trata-se do
Congresso de Escolas Bíblicas –  TransForme e o Curso
EBD Viva. São duas possibilidades que se adequam às
necessidades de cada igreja, como se pode verificar a
seguir:

CONGRESSO DE ESCOLAS
BÍBLICAS – TRANSFORME

O Congresso de Escolas Bíblicas – TransForme foi pro-
jetado para acontecer em um fim de semana, geral-
mente com abertura na sexta-feira, à noite, e ativida-
des docentes no sábado, quando são oferecidos até
dez Módulos de Faixa Etária (do Maternal até a Terceira
Idade) e dez Oficinas de Especialização.

Como envolve um grande número de palestrantes, o
Congresso TransForme exige o envolvimento de várias
igrejas – geralmente uma Associação, Convenção,
Sínodo ou Aliança.

CURSO EBD VIVA

Com quatro módulos, o Curso EBD Viva é projetado para
ser ministrado em um dia (geralmente um sábado) e
exige um grupo de, no mínimo, trinta participantes.

O Curso é ministrado com recursos de multimídia, dinâ-
micas e troca de experiências dos participantes. Os te-
mas dos módulos são: “A EBD e os seus desafios na
atualidade”; “Liderando a EBD”; “O professor da EBD e
o seu ministério” e “Panorama das faixas etárias da
EBD”.

PARA RECEBER A EQUIPE DO MINISTÉRIO VIDA RADIANTE
Consulte as condições no site juventudecrista.com.br ou ligue para 21 98509-7276 e garanta

o melhor treinamento para a sua equipe de professores da EBD.

“O ensino da
Bíblia em nossa
igreja é
considerado
como
fundamental
para o
crescimento
cristão de seus
membros”.

GISELDA MEIRELES
Igreja Batista da

Liberdade
Boa Vista, RR

REV. DIOGO RODRIGUES
Igreja Presbiteriana

Jardim Mariléa
Rio das Ostras, RJ

“Nossa igreja tem
como slogan,
‘Uma Igreja
centrada na

Palavra’. Em tudo
que fazemos e
realizamos, a

Palavra de Deus
está no centro”.
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TIAGO LOPES
1ª Igreja Batista em

Campo Grande
Cariacica, ES

“É perceptível que
os líderes mais
comprometidos
com o fazer
cristão são os que
são alunos da
EBD”.

“Em minha
Igreja, apesar dos
desafios e
dificuldades,
temos mantido o
estudo da Bíblia
na EBD e no
trabalho de
discipulado
infantil e de
jovens”.

Pr. ALEX SENA
Igreja do Nazareno de

Itaipuaçu
Maricá, RJ

MÁRCIA KOPANYSHYN
1ª Igreja Batista em

Jacarepaguá
Rio de Janeiro, RJ

“Para glória de
Deus, temos

mantido e vamos
continuar firmes

no avanço do
estudo da

Palavra de Deus,
através da EBD

em nossa
comunidade de

fé”.

insights sobre as possibilidades
de promover entre os alunos
um maior interesse pelo es-
tudo da Bíblia, como expõe a
professora Márcia: “Com mui-
ta oração e busca continuada de
atualização para as demandas
do momento, estando sempre fir-
mados na Palavra. Os princípios
bíblicos são imutáveis, a meto-
dologia é que precisa se adequar
ao contexto e a demanda do
contexto em que o aluno se en-
contra, sendo alunos e professo-
res sempre aprendizes”. O Pr.
Alex, por sua vez, destaca:
“Está aí uma das maiores difi-
culdades:  tentamos motivar os
nossos alunos a serem frequen-
tadores ativos da EBD! Trata-
mos a frequência na EBD como
requisito básico para quem qui-
ser atuar em qualquer atividade
eclesiástica. Promovemos pales-
tras e mensagens que testificam
e admoestam o corpo de Cristo
para importância do ensino bí-
blico e, ainda, patrocinamos as
pessoas interessados em partici-
par de cursos, congressos e semi-
nários voltados para Educação
Cristã”. A professora Giselda
descreve os esforços dela e de
sua equipe: “Fazemos reunião
com os professores onde sugeri-
mos metodologias que motivem
a participação dos alunos; con-
versamos com os alunos a fim de
descobrir os motivos de sua au-
sência; incentivamos a partici-
pação e citamos os benefícios do
ensino da Bíblia para o seu cres-
cimento cristão e, por fim, pro-
curamos integrar todos os alu-
nos na EBD”. O Rev. Diogo
acrescenta: “O principal desa-
fio, creio, é fazer a Igreja não
apenas ouvir estudos e sermões,
mas ler e estudar a Bíblia duran-
te a semana.  Embora hoje te-

nhamos várias facilidades de ler
a Bíblia, tais como: aplicativos
digitais, versões da Bíblia gra-
tuitas na internet, vemos ainda
que muitos membros não gas-
tam tempo para a leitura da Bí-
blia. Vivemos uma triste reali-
dade de Cristãos que não tem o
hábito de fazer leituras diárias
das Sagradas Escrituras”. E, con-
cluindo, o Pr. Tiago considera
que o desinteresse é real: “En-
tendemos não ser aparente, mas
algo real. Temos orado, investi-
do em capacitação de voluntári-
os, e temos um propósito: O re-
banho do Senhor precisa desfru-
tar de “Pasto bom”, não só na
EBD, mas em todos os Ministéri-
os e programações de nossa igre-
ja. Temos clamado por um des-
pertamento e por um avivamen-
to espiritual do povo de Deus...
Ele já começou uma boa obra e
cremos que não vai parar até ter-
minar!”.

........

A conclusão que se chega é
que, embora enfrentando de-
safios e as limitações naturais
de um trabalho que é basica-
mente realizado por voluntá-
rios, a Escola Bíblica Domini-
cal é uma importante e neces-
sária ferramenta para a saúde
e a qualidade dos cristãos nos
dias de hoje, como foi no pas-
sado.

Investir em treinamento,
material de qualidade para dar
suporte ao ensino, instalações
e espaços adequados, a adoção
de um planejamento e apoio
da liderança da igreja são algu-
mas iniciativas que precisam
ser consideradas por todos que
acreditam na importância de
conhecer e praticar os ensinos
da Palavra de Deus.
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Talvez haja, na América do Norte, mais esquilos do
que gente. Pois esses bichinhos estão por toda parte. São
bonitinhos, mas também causam muitos prejuízos. Gos-
tam, por exemplo, de roubar a comida de passarinho que
as pessoas colocam no chamado “alimentador de pássa-
ros” (“bird feeder”). Esse alimentador é um cilindro feito
de tela. O pássaro pousa nele, alimenta-se e vai embora.
Muita gente por lá mantém um “alimentador de pássa-
ros” no quintal, só para ficar admirando os passarinhos
em festa.

Um homem comprou um “alimentador de pássaros”,
cujo anúncio dizia que aquele produto era “à prova de
esquilo”. Mas logo o homem descobriu que os esquilos
são mais inteligentes do que se pensa. Tentou de tudo
para afastar os bichinhos, e finalmente desistiu.
Frustradíssimo, voltou ao comerciante: “Isso não funcio-
na. Não é à prova de esquilo coisa nenhuma”. O comerci-
ante devolveu-lhe o dinheiro, dizendo: “Posso ser since-
ro? Não existe tal coisa como alimentador de pássaros à
prova de esquilo; simplesmente não existe”. O freguês
rebateu: “Mas como é que nós, sendo tão inteligentes ao
ponto de termos ido à lua, não conseguimos criar um
alimentador de pássaros à prova de esquilo?”

O comerciante respondeu: “Meu amigo, vou lhe di-
zer por que nunca haverá um alimentador de pássaros
totalmente à prova de esquilo. Quanto tempo você gasta,
por dia, tentando descobrir uma maneira de manter os
esquilos longe de seu alimentador de pássaros?” O cliente
respondeu: “Ah, sei lá, uns 5 ou 10 minutos no máximo”.
E o comerciante: “Está vendo? E quanto tempo os esqui-
los ficam tentando roubar o alpiste?”

Os dois riram, concordando que os esquilos passam o
tempo todo tentando a façanha.

O foco sempre ofuscará a inteligência. Mesmo um
animal com um cérebro do tamanho de uma ervilha pode
usar o poder do foco e suplantar os esforços até dos ho-
mens mais inteligentes. Paulo disse: “Prossigo para o alvo”
(Filipenses 3.14). Cristo era seu foco. O foco é o segredo
da vitória.

À PROVA DE ESQUILO?

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

O livro de Atos dos Apóstolos é admirável, necessário
e atual. É o maior manual missionário da Bíblia e de toda a
história! No seu capítulo dois, observa-se o fenômeno
pneumatológico fundamental na vida de igreja: o advento
do Espírito Santo, o paraclito das nossas almas e a manifes-
tação teológica da trindade que nos capacita para a obra
cristã.

Estão redondamente enganados aqueles que despre-
zam o Espírito Santo, crendo que será por mãos humanas
que a causa cristã irá prosperar, notadamente num mun-
do em que o espírito das trevas reina, domina, engana
fartamente como o cotidiano claramente demonstra.

É fundamental que se creia que o Espírito Santo capa-
cita a igreja. Este capítulo demonstra essa verdade quando
lemos e estudamos o discurso de Pedro, que exalta o evan-
gelho do arrependimento e da fé cristrocêntrica, algo bem
diferente do que outras vertentes atuais pregam e que
desfiguram este conceito.

Por último, ainda neste capítulo há a ênfase na vida
em comunhão que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer
defendeu na sua admirável obra teológica.

ATOS 2

Educador Religioso, é membro da Comunidade Batista
Atos 2, em Nova Friburgo, RJ e da Sociedade Bonhoeffer.

Rio cria programa de
combate à depressão

na adolescência

O Estado do Rio de Janeiro
terá um Programa de Cons-
cientização sobre Depressão
Infanto-Juvenil. É o que deter-
mina a Lei 9297/21, do deputa-
do Marcelo Dino (PSL), sanci-
onada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário
Oficial na segunda-feira, dia
sete de junho. O objetivo des-
ta norma é promover o escla-
recimento da população sobre
a ocorrência da depressão em
jovens de 13 a 16 anos, aler-
tando sobre os riscos da ausên-
cia de tratamento adequado.

Deverão ser realizadas cam-
panhas de divulgação sobre a
doença, com distribuição de
cartazes, panfletos, revistas
em quadrinhos e álbuns de
figurinhas. A conscientização
também poderá ser realizada
por palestras, peças de teatro,

fantoches e gincanas que abor-
dem a importância de reconhe-
cer os sintomas da doença.

O deputado Marcelo Dino
(PSL) sugere que as campa-
nhas sejam feitas durante as
comemorações do Dia das Cri-
anças, em 12 de outubro. “A
banalização dos sintomas e a
falta de tratamento pode cau-
sar consequências gravíssimas,
como o uso de drogas e álcool.
Independentemente da doen-
ça se manifestar de forma mais
intensa ou mais branda, o tra-
tamento adequado é primor-
dial para que crianças e adoles-
centes possam aprender a li-
dar com os seus sentimentos,
mudanças hormonais ou acon-
tecimentos dolorosos”, decla-
rou o autor.

DA REDAÇÃO*

* Com base em texto
da Assessoria de

Comunicação Social
da Alerj
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Segue a íntegra da Nota:

“No dia de hoje [10/06/2021] tem sido amplamente
divulgado em canais da imprensa que um pastor da Igreja
Pentecostal Portas Abertas está sendo acusado de abuso
sexual por vítimas de sua comunidade.

Por meio desta nota, vimos esclarecer:
1. A MISSÃO PORTAS ABERTAS, é uma organização não-

governamental, sem  vínculos com igrejas ou outras insti-
tuições religiosas, com sede na Holanda e que atua há
mais de 65 anos, em mais de 70 países, no apoio aos
cristãos perseguidos em países hostis ao cristianismo. Mais
do nosso trabalho em www.portasabertas.org.br

2. A MISSÃO PORTAS ABERTAS BRASIL atua no país há
mais de 40 anos, na divulgação da causa. Nossa única
sede brasileira se encontra em São Paulo (Capital). Não
constituímos ou nos filiamos a igrejas (católicas ou protes-
tantes) ou qualquer outra denominação religiosa.

3. Diante disso, esclarecemos que a igreja em questão
não representa ou tem qualquer ligação com nosso traba-
lho ou atuação, e não respondemos por seus atos ou de
seus representantes.

Colocamo-nos à disposição de todos ao que se refere
ao nosso trabalho e atuação no Brasil e no mundo.

Atenciosamente,

Regina Andrade
Assessora de Imprensa

assessoria@portasabertas.org.br
(11) 95035-0747

A EXPERIÊNCIA DA
SANTIFICAÇÃO

O Apocalipse de João começa com as seguintes pala-
vras: “Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mos-
trar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e
que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu
servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho
de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu” (Ap 1.1,2).

Ainda no início do livro, encontramos este conselho:
“Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as
palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o
tempo está próximo” (Ap 1.3).

Entre as muitas advertências, orientações e recomen-
dações presentes no livro, há um forte chamado à busca
da santificação. A posse da Nova Jerusalém está reservada
àqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que
buscam dia a dia a santificação pessoal. A mensagem do
Apocalipse é uma mensagem de estímulo ao povo de Deus
para permanecer firme, resistindo às influências deste
mundo e às investidas de Satanás. Esse estímulo está muito
claro nestas frases do cap. 22 de Apocalipse: “o santo con-
tinue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo
está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo
as suas obras”.

A vida cristã vitoriosa passa pelo caminho da santificação.
Santificação “é a obra da graça de Deus, pela qual os que
Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para serem
santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espí-
rito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renova-
dos no homem interior, segundo a imagem de Deus, ten-
do os germes do arrependimento que conduz à vida e de
todas as outras graças salvadoras implantadas em seus
corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, au-
mentadas e fortalecidas, que eles morrem, cada vez mais
para o pecado e ressuscitam para novidade de vida” (Cate-
cismo Maior de Westminster).

À luz do texto de Apocalipse 22.6 a 17, vale a pena
ressaltar alguns importantes aspectos que dizem respeito
à dinâmica da santificação, a saber: ela é possível em virtu-
de da obra expiatória de Cristo (v.14), é necessária em
virtude da iminente volta de Cristo (vv.7,12) e é impor-
tante em virtude do galardão a ser conferido por Cristo
(v.12).

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

A MULHER NÃO PODE
ENSINAR?

Anteriormente, busquei demonstrar que a participa-
ção feminina na igreja de Corinto não foi proibida de for-
ma absoluta por Paulo. Pelo contrário, na mesma comuni-
dade as mulheres têm total liberdade para orar e profeti-
zar no culto público (1 Co 11.5). Mas parece haver uma
proibição muito mais clara em 1ª Timóteo 2.11-12: “A
mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não
permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de
homem; esteja, porém, em silêncio”.

A leitura dos versos seguintes parece afirmar, ao me-
nos em uma primeira e superficial leitura, que as mulhe-
res não devem ensinar nem exercer autoridade sobre o
homem – e, como consequência, não devem ser ordena-
das ao ministério pastoral –, visto que são filhas de Eva, a
responsável pela entrada do pecado no mundo (vv. 13-14).
Mas será que isso faz algum sentido? Não foi Priscila quem
instruiu Apolo, o futuro pastor da igreja de Corinto (At
18.26)? As mulheres também foram as primeiras
“apóstolas”, no sentido de serem as primeiras testemu-
nhas da ressurreição. Febe foi Diaconisa (Rm 16.1) e Júnias,
apóstola (v. 7). Diante do contexto geral do Novo Testa-
mento, não faz sentido imaginar qualquer restrição dos
dons ministeriais somente aos homens. Mas, então, o
que Paulo quis dizer a Timóteo?

Provavelmente, no v. 11, o apóstolo está dizendo que as
mulheres, antes de ensinar, devem aprender. A questão
da submissão (v. 11) refere-se, muito provavelmente, à
submissão a Deus. Quanto à negação do exercício de auto-
ridade sobre o homem (v. 12) temos uma questão cir-
cunstancial: as mulheres não deveriam dominar sobre os
homens como no culto a Ártemis, popular em Éfeso, onde
Timóteo pastoreava.

Por fim, Paulo cita a história de Adão e Eva para de-
monstrar o seu ponto (vv. 13-15): Adão foi instruído por
Deus, mas e quanto a Eva? Será que ela foi instruída cor-
retamente por seu parceiro? Sua resposta à serpente,
acrescentando um dado que não foi ordenado por Deus,
parece sugerir que não (Gn 3.3). Eis o perigo da falta de
instrução...

Thiago Titillo é pastor batista,
professor e escritor.

Missão Portas Abertas
emite Nota de

Esclarecimento
Comunicado esclarece eventuais confusões que

possam ocorrer em virtude da semelhança de
nomes entre uma igreja da cidade de Belo

Horizonte e a Missão Portas Abertas

ASSINATURAS: 21 98509-7276 | 2516-6080 | juventudecrista.com.br
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Já perdemos 500 mil brasileiros para o novo Coronaví-
rus. Estamos em luto por tantas vidas que se foram e,
aqui manifesto meus sentimentos a todas as famílias atin-
gidas pela perda de seus entes queridos.

Nossa economia que já estava frágil, desceu ladeira a
baixo com a crise sanitária. Outros países, que enfrenta-
ram a pandemia de acordo com as normas preconizadas
pela ciência, já se recuperaram da crise. No nosso caso,
seguimos enterrando nossos parentes e amigos e assisti-
mos fome e desemprego crescerem assustadoramente.

A juventude foi afetada como nunca na história recen-
te do nosso país. Foram-se os empregos e também a espe-
rança de retomada da dignidade para milhões de jovens
brasileiros. De acordo com pesquisa do IBGE, de quase 14
milhões de pessoas desempregadas, cerca de 70% é da
faixa-etária entre 14 e 24 anos de idade.

A falta de experiência dificulta a inserção no mercado
de trabalho. A educação e a qualificação profissional abrem
portas, entretanto, os índices de evasão escolar também
atingiram patamares nunca vistos. No primeiro trimes-
tre de 2021, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos
apresentou o índice de 31%, uma taxa histórica. Segundo
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas - FGV, um quarto
dos jovens, de idade entre 15 e 29 anos, não estuda e nem
trabalha. O perfil desses jovens é composto, em grande
parte, por pessoas com maior dificuldade no mercado de
trabalho: mulheres, negros, pessoas sem instrução e que
habitam nas regiões mais pobres do país.

O governo precisa investir em políticas inclusivas para
ajudar os jovens a ingressar no mercado de trabalho. Sem
trabalho e sem estudo é impossível a mobilidade social,
ou seja, o pobre se manterá na pobreza, inevitavelmente.

Diante da crise, os meios de comunicação e os forma-
dores de opinião apostam no convite ao empreendedo-
rismo, como se todos os jovens tivessem o mesmo perfil:
capacidade de liderança, expertise em investimento, pla-
nejamento e motivação. Isso não acontece em nenhum
país do mundo! Aqui no Brasil, o empreendedorismo é
visto como a “salvação” para o jovem e por isso é apresen-
tado como a máxima expressão da liberdade quanto à car-
reira profissional. Isso é um engodo. Os jovens, que amar-
gam o desemprego, se tornam escravos das empresas de
aplicativo ou da insegurança da informalidade.

Cabe ao governo e aos legisladores estabelecerem po-
líticas de valorização do emprego formal e não de destrui-
ção do direito sagrado ao trabalho digno. O emprego for-
mal aproxima a juventude dos poucos direitos que ainda
restam em nossa legislação e coopera para garantir quali-
dade de vida para essa juventude que segue excluída do
mercado de trabalho.

JUVENTUDE E TRABALHO
DURANTE A PANDEMIA

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

Em 09/06/2020 foi publicada a Lei Estadual do
Estado do Rio de Janeiro nº. 8.888, que proíbe a
aplicação de multa por quebra de fidelidade nos
serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e
serviços assemelhados, enquanto perdurar a
pandemia do coronavírus (COVID-19).

Em razão desta Lei as concessionárias de TV por
assinatura, telefonia, internet e serviços asseme-
lhados estão proibidas de aplicar multa por quebra
de fidelidade aos consumidores que solicitarem o
cancelamento do contrato, portabilidade para ou-
tra operadora ou mudança de plano, enquanto per-
durar a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Ainda sobre o tema cumpre registrar que o Su-
premo Tribunal Federal já declarou ser constituci-
onal a Lei nº. 6.295 /2012, também do Estado do
Rio de Janeiro, que obriga as concessionárias de
telefonia fixa e celular a cancelarem multa
contratual de fidelidade quando o usuário compro-
var que perdeu o vínculo empregatício após a ade-
são ao contrato.

Não obstante o exposto, as concessionárias de
TV por assinatura, telefonia, internet e serviços
assemelhados têm insistido em cobranças ilegais e
abusivas, o que pode justificar uma ação judicial
com pedido de devolução em dobro da multa mais
danos morais pelos consumidores eventualmente
prejudicados.

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

SEM MULTAS DURANTE
A PANDEMIA

instagram: @olivomonteiro

Pr. Elias assume a PIB
em Fazenda Botafogo

Em culto solene realizado
no domingo, dia 13 de junho, a
1ª Igreja Batista em Fazenda
Botafogo, situada no bairro de
Coelho Neto, Zona Norte do
Rio de Janeiro, deu posse ao
Pr. Elias Vieira de Paula nas
funções de Pastor Presidente.

O Pr. Elias foi consagrado
ao Ministério Pastoral em con-
cílio convocado pela Igreja Ba-
tista Penha Circular em 13/07/
2002. Pastoreou as igrejas ba-
tistas Primeira em Morabi,

MOMENTO da oração de posse, proferida pelo Diretor
Executivo do Ministério Vida Radiante, Pr. Gilton Medeiros

DA REDAÇÃO
Duque de Caxias, RJ (2003 a
2005); Igreja Batista Portas
Abertas em Santa Teresa, da
qual foi fundador (2005 -2019)
e atuou como pastor membro
da Primeira Igreja Batista em
Santa Teresa (2020 a junho de
2021), na capital do Rio de Ja-
neiro.

É também o vice-presiden-
te do Conselho de Igrejas Cris-
tãs do Rio de Janeiro (Conic-
RJ) e é um dos representan-
tes do Conic-RJ no Conselho
Estadual de Defesa e Promo-
ção da Liberdade Religiosa –
CONEPLIR/RJ (biênio 2020/
2022).

Lei estadual no Rio de Janeiro torna
impossível a cobrança de multas em

caso de pandemia e desemprego
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IGREJA CONTAGIANTE
Em 2011 a Editora Vida lan-

çou o livro ‘Igreja Contagiante’
de Mark Mittelberg. Este autor
foi um dos pastores da Willow
Creek e trabalhou como líder
evangelista da Willow Creek
Association. Não conhecia esse
autor e sim o prefaciador do li-
vro, o Pr. Bill Hybels e foi esse o
motivo que desejei adquirir essa
obra.

Sabe aquele livro que você
começa a ler e não quer mais

parar de ler? Esse é um deles. Mark traz lições práticas e
não apenas teoria na área do evangelismo. O subtítulo do
livro diz: “Aumente a temperatura evangelística da sua
igreja”.

A obra é dividida em três partes – a primeira versa
sobre o tema “Uma missão contagiante”; a segunda é
sobre “O processo de seis estágios” e a terceira trata de
“Visão Contagiante”.

Qual é o processo de seis estágios? São eles: o primei-
ro: “Viva uma vida evangelística”; o segundo: “Estimule
valores evangelísticos nas pessoas à sua volta”; o terceiro:
“Dê poder e autonomia a um líder evangelista”; o quarto:
“Treine a igreja na prática do evangelismo – os 100%”; o
quinto: “Mobilize os especialistas em evangelismo de sua
igreja – os 10%” e, finalmente, o sexto: “Promova diver-
sos ministérios e eventos evangelísticos”.

Essa obra é uma joia preciosa para quem tem paixão
evangelística, ela irá motivá-lo, desafiá-lo a fazer mais no
Reino de Deus. Uma frase que chamou minha atenção
foi: “As pessoas perdidas são importantes para Deus.” Sa-
bendo que as pessoas são importantes para Deus, as igre-
jas devem deixar bem clara a sua missão.

Ele enfatiza que a Missão da Igreja devem estar alinha-
das com a Grande Comissão. Todos os líderes e todos os
membros precisam ter essa missão no coração. Outra fra-
se que chamou minha atenção foi: “A tática mais sutil de
Satanás é manter-nos entretidos com coisas que não são
ruins, mas tem importância menor”. Recomendo a leitu-
ra de Igreja Contagiante! Você não será mais o mesmo
depois de conhecer essa obra.

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

Três ferramentas para um novo
dia no relacionamento familiar

Ninguém ignora que ser pai
e mãe não é tarefa fácil. Ainda,
manter a família unida, as cri-
anças educadas, o cônjuge fe-
liz e colocar “a casa em ordem”
exige dose extra de força de
vontade. Com a aproximação
entre os casais, pais e filhos,
durante o isolamento social, o
convívio familiar se viu diante
de um desafio ainda maior. Al-
guns descobriram uma ótima
relação, já outros, perceberam
que precisam de uma mudan-
ça interior para evitar futuras
crises.

Com soluções para as famí-
lias que desejam implementar
uma nova cultura familiar,
Gary Chapman e Shannon
Warden lançam “Faça você
mesmo: Guia prático para re-
formar sua família”, publicado
no Brasil pela Editora Mundo
Cristão.

Nesta obra os autores su-
gerem ferramentas eficazes
para que esposas, maridos, pais
e mães possam reestruturar

FAÇA VOCÊ MESMO
Guia prático para
reformar sua família
Gary Chapman e Shannon
Warden
Mundo Cristão
224 Páginas
Preço sugerido: R$ 54,90

BÍBLIA SAGRADA NVT
Para anotações e
esboços
Mundo Cristão
1632 páginas
Formato: 16x21 cm
Preço sugerido:  R$
199,99

os seus relacionamentos, a par-
tir de mudanças em seus sen-
timentos.

Para isso, Chapman e War-
den contam vivências pesso-
ais e ensinam como usar as
ferramentas certas para o uso

de estratégias de conexão e
melhoria do equilíbrio emoci-
onal das famílias.

Desde a década 1970, o Dr.
Gary Chapman vem investin-
do para aprender como poten-
cializar a alegria, a satisfação e
a compreensão nos relaciona-
mentos humanos.  É o autor
do celebrado best-seller As cin-
co linguagens do amor, tradu-
zido para 32 idiomas. Ele de-

fende que “O amor não depen-
de exclusivamente das emo-
ções. Amor é o que você faz e
diz, não apenas o que você sen-
te”.

A coautora desta obra,
Shannon Warden é professo-
ra de aconselhamento na Pied-
mont International University,
em Winston-Salem, Carolina
do Norte. É casada com Steven,
com quem tem três filhos.

Os autores Gary Chapman e Shannon Warden trazem insights
bem-humorados para melhorar a harmonia do lar

Bible Journaling apresenta um
novo método de leitura bíblica

Editora Mundo Cristão lança exemplar da Bíblia na versão NVT, com diagramação
especial, para tornar o estudo mais intimista e criativo

Uma técnica que nasceu
nos Estados Unidos e vem ga-
nhando cada vez mais adeptos
no Brasil, o Bible Journaling é
a nova moda entre quem gos-
ta de escrever, ilustrar e dese-
nhar. A técnica consiste em
destacar versículos, registrar

insights, reflexões, referênci-
as, memórias e outras anota-
ções das passagens bíblicas fa-
voritas.

Para ajudar os leitores e lei-
toras adeptas da prática exis-
tem Bíblias específicas para
esse propósito. É o caso da Bí-

blia Sagrada Nova Versão Trans-
formadora: Para anotações e
esboços, lançamento da edito-
ra Mundo Cristão, que trouxe
uma diagramação com espaço
extra pra anotações que torna
o estudo bíblico criativo e
prazeroso.

Com papel mais resistente
para anotações, essa versão é
ideal para quem tem dificulda-
de de memorizar textos, já que
é cientificamente comprovado
que escrever à mão ajuda a

lembrar de informações im-
portantes. Com uma diagra-
mação leve, o lançamento tam-
bém serve de ferramenta
para pregadores, pastores, pro-
fessores e estudiosos, que po-
derão listar os tópicos do estu-
do em sua própria Bíblia.

Além disso, a obra apresen-
ta o texto da Nova Versão
Transformadora (NVT), uma
tradução das Escrituras em
linguagem fácil e acessível
com base nos textos originais.

Além do lançamento em single, “Com Você” faz parte
também do EP Amo Você – coleção romântica da MK
Music que se tornou tradição desde 1995. Veteranos, a
dupla participa desse projeto musical desde a primeira
edição, há 26 anos!

Eles já lançaram cinco álbuns como dupla, mas desde
2016 não gravavam juntos. As atividades na liderança da
igreja que dirigem em São Paulo, a Assembleia de Deus
de Alphaville, os obrigou a diminuir o ritmo das grava-
ções, mas finalmente estão de volta.

‘Com você’ nova canção da
dupla Cassiane & Jairinho
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