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18º CONGRESSO DA TERCEIRA IDADE – VIDA RADIANTE

O Congresso da Terceira Idade – Vida Radiante é uma rica oportunidade para viver experiências maravilhosas de comunhão e inspiração, como atestam
os testemunhos dos participantes. Confira todas as dicas sobre a próxima edição, que acontece do dia 23 ao dia 26 de novembro na PÁGINA 6.

“Não tenho como dizer das maravilhas
que Deus fez nesse Congresso!”
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DIREITOS BÁSICOS DO
TRABALHADOR (1)

Ainda há quem pense que trabalhadores em ambiantes
eclesiásticos e demais organizações sem finalidades lucra-
tivas não gozam de direitos trabalhistas plenos. Puro en-
gano. A legislação trabalhista não estabelece qualquer dis-
tinção ou tratamento privilegiado ou favorecido para as
entidades do chamado terceiro setor que contrata funcio-
nários, os quais são protegidos pelo artigo 3º e parágrafo
único da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que
diz: “Considera-se empregado toda pessoa física que pres-
tar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário. Parágrafo único -
Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual,
técnico e manual”.

São direitos básicos do trabalhador: a) Carteira de tra-
balho assinada desde o primeiro dia de serviço; b) Exames
médicos de admissão, periódicos e demissional; c) Re-
pouso semanal remunerado (1 folga por semana, sendo
pelo menos uma num domingo, se empregado do sexo
masculino; e pelo menos duas, se do sexo feminino); d)
Salário pago até o 5º dia útil do mês subsequente; e) Pri-
meira parcela do 13º salário paga até 30 de novembro;
segunda parcela até 20 de dezembro; f) Férias de 30 dias
com acréscimo de 1 /3 do salário; g) Vale-transporte com
desconto máximo de 6% do salário; h) Licença materni-
dade de 120 dias (tramita no Congresso Nacional projeto
que altera para 180 dias), com garantia de emprego até 5
meses depois do parto;  i) Licença paternidade de 5 dias
corridos; j) FGTS: depósito de 8% do salário em conta
bancária a favor do empregado; l) Horas-extras pagas com
acréscimo de 50% do valor da hora normal; m) Estabilida-
de de 12 meses em casos de acidente; n) Adicional notur-
no de 20% para quem trabalha das 22h às 5h; o) Faltas ao
trabalho nos casos de casamento (3 dias), doação de san-
gue (1 dia/ano), alistamento eleitoral (2 dias), morte de
parente próximo (2 dias), testemunho na Justiça do Tra-
balho (no dia), doença comprovada por atestado médico;
p) Aviso prévio de 30 dias, em caso de demissão; q) Segu-
ro-desemprego.

Na próxima edição, falaremos das particularidades acer-
ca de férias do empregado (Vencidas e Proporcionais),
faltas e atrasos, anotações e prazo para devolução na CTPS,
Aviso Prévio, Normas Regulamentadoras etc.

Empresário contábil, diácono Batista e autor da obra “Cartilha da
Igreja Legal” E-mail: jonatasnascimento@hotmail.com.

WhatsApp: (21) 99247-1227

ABME retoma encontros presenciais
com entrega de novas credenciais

Com um novo e moderno layout, as novas Carteiras de Identificação dos filiados
da ABME atende aos requisitos da legislação pertinente, tornando-se a partir

de agora, documento de identidade com valor legal

Em um dia de verdadeira
celebração, a ABME - Associa-
ção Brasileira de Mídias Evan-
gélicas, fez na segunda-feira
(05 /07), a entrega das suas
novas credenciais aos seus
filiados, em cerimônia realiza-
da no auditório da OMEBE –
Ordem de Ministros Evangé-
licos no Brasil e no Exterior,
que tem sede no centro do Rio
de Janeiro e é liderada há 49
anos pelo Presidente de Hon-
ra da ABME, o Rev. Izaias de
Sousa Maciel.

O evento marca a o retor-
no das atividades presenciais e
contou com a presença de ve-
teranos e novos filiados da ins-
tituição, como o Pr. Elton Pin-
to, Presidente da ABME - São
Gonçalo; o Pr. Felipe Oliveira,
representando a Junta de Mis-
sões Mundiais da Convenção
Batista Brasileira; o Pr. Aléssio
Cavalcante, do Ministério Ce-
leiro Santo em Macaé; o Pr.
Marcos Farias, Presidente da
ABME - São João de Meriti e
do Rev. Marcos Batista, da SBB
– Sociedade Bíblica do Brasil, e
lideranças e representantes de

O PRESIDENTE DA ABME, Orli Rodrigues, durante apresentação da nova Carteira de Identificação emitida pela instituição

PARA FALAR COM A ABME
Sandro Genaro, jornalista

Cel: 21 97273-3383
executivo@abme.com.br

O PRESIDENTE  Orli Rodrigues faz a entrega da Carteira do
Rev. Izaias de Souza Maciel, Presidente de Honra da ABME

outras instituições.
Durante o Encontro, além

de divulgar o Curso de Jorna-
lismo Empresarial, agora dis-
ponível também em platafor-
ma EAD (abmecursos.com.
br), a ABME apresentou e en-
tregou a sua nova Carteira de
Jornalista que, além de design
inovador, com inclusão de QR
Code, tipo sanguíneo, e demais
informações que atendem às
exigências legais, para que seja

válida como documento de
identidade.

Encontro de Negócios
ABME – Na ocasião foi apre-
sentado o projeto de retomada
da realização dos Encontros de
Negócios ABME, de modo
presencial, reunindo filiados,
lideranças políticas e empresa-
riais para troca de experiênci-
as e contatos e, também, para
o momento de aperfeiçoa-
mento profissional, através de

palestra ministrada por um
especialista convidado.

Criada em junho de 2013
ABME é uma associação que
tem entre os seus filiados
emissoras de TV, rádios, jor-
nais, revistas, veículos eletrô-
nicos e digitais sediados no
Brasil.

Presidida pelo Jornalista
Orli Rodrigues, a ABME tem,
em seus propósitos, a finalida-
des de congregar os veículos
atuantes na mídia evangélica
brasileira e os seus profissio-
nais, de modo a criar oportu-
nidades de intercambio e tro-
ca de experiências, qualificação
permanente e, ainda, servir ao
país, pelos meios a seu alcance
para observância dos dispositi-
vos da Constituição do Brasil
que asseguram a liberdade ex-
pressão e de pensamento.
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Inclua os alimentos ricos em
gorduras boas em sua dieta

Já está bem demonstrado,
em diversos trabalhos cientí-
ficos, que é um mito a crença
de que comer gordura é ruim
para a saúde. Ao contrário do
que ainda se divulga, as gordu-
ras são alimentos muito bené-
ficos para nossa saúde. É claro
que aqui não estamos falando
da gordura trans dos alimen-
tos industrializados, mas sim
das gorduras naturais satura-
das e insaturadas.

Publicamos aqui uma rela-
ção de alimentos ricos em gor-
duras, que podem contribuir
para uma dieta saudável e equi-
librada.

ABACATE – O abacate é
muito saudável. É o tipo de ali-
mento que deveria estar mais
presente na alimentação das
pessoas. Uma porção de 100 g
de abacate contém por volta de
14,6 g de gorduras boas. Apro-
ximadamente 10 g do teor de
gordura são provenientes de
gorduras monoinsaturadas e
quase 2 g correspondem a gor-
duras poli-insaturadas.

GEMA DO OVO – Os ovos são
boas fontes de proteína e tam-
bém gordura. Essa gordura
está mais concentrada na ge-

ma, que também está repleta
de outros nutrientes impor-
tantes. A gema do ovo contém
ômega-3 na forma de DHA,
que é a mesma gordura sau-
dável encontrada nos peixes
como o salmão selvagem. O
DHA é essencial para melho-
rar a comunicação entre as cé-
lulas e o sistema nervoso; é
boa para o cérebro, para os
olhos e para o controle de gor-
duras no sangue.

AZEITE DE OLIVA – O azeite
de oliva é parte essencial da
dieta mediterrânea (a mais
recomendada para um estilo
de vida saudável). O azeite re-
duz o risco de doença cardíaca
e pressão arterial. Ele é rico em
gorduras monoinsaturadas
que ajudam na prevenção da
Diabetes Tipo 2. Também aju-
da no retardo do envelheci-
mento cardíaco, em conjunto
com os antioxidantes que ofe-
recem uma proteção contra a
deterioração das células ver-
melhas do sangue.

CASTANHAS – As mais
indicadas para uma boa nutri-
ção são as amêndoas, a casta-
nha do Pará, as nozes e o
pistache. As castanhas são ri-
cas em vitamina E, ômega 3,
ômega 6, luteína e zeaxantina,
que são carotenoides impor-
tantes para a saúde dos olhos.

DA REDAÇÃO*

O ABACATE é um exemplo de um alimento riquíssimo em gorduras saudáveis e que contribuem para uma vida melhor

Consumidores de castanha são
menos propensos a desenvol-
ver diabetes tipo 2 e têm risco
menor de doença cardíaca.

CACAU E MANTEIGA DE CA-
CAU – O cacau faz bem ao co-
ração porque é rico em catequi-
na, flavonoide que inibe as
enzimas que elevam a pressão
arterial. Além disso, aumenta
o fluxo de sangue para as arté-
rias, o que também controla a
pressão arterial. Esse alimen-
to ainda ajuda a reduzir os ní-
veis de triglicerídeos e possui
poderosos antioxidantes e gor-
duras boas, essenciais para evi-
tar doenças cardiovasculares.

ÓLEO DE COCO – O consu-
mo de óleo de coco melhora
os níveis de gordura das mu-
lheres na pré-menopausa. Al-
gumas pesquisas indicam que
o consumo de óleo de coco re-
duz o colesterol total, o que
contribui para a diminuição do
risco de doenças cardiovas-
culares – sendo um ótimo
substituto para as gorduras
vegetais hidrogenadas.

TCM (Triglicérides de Cadeia
Média) – Os TCM são gordu-
ras encontradas nos alimentos
como o óleo de coco e os laticí-
nios e se constituem numa das
gorduras mais nobres e ricas
que existem. A principal carac-
terística é a velocidade e facili-

dade com que essa gordura é
absorvida pelo nosso organis-
mo e convertida em energia.

CARNE DE PORCO – A carne
de porco é rica em gordura
monoinsaturada. De fato, um
estudo recente de adultos com
sobrepeso descobriu que o
consumo regular de carne
de porco serviu para melhorar
a composição corporal e fato-
res de risco cardiovascular.
Além de ser uma fonte de pro-
teína e gordura saudável, a car-
ne de porco também contém
ferro e potássio.

LINHAÇA – Junto com as
castanhas, sementes são ali-
mentos ricos em gorduras
boas para melhorar o colesterol
bom. E a linhaça é especial-
mente popular entre os nutri-
cionistas devido à sua versati-
lidade em uma dieta saudável
para o coração. Cada cem gra-
mas de semente de linhaça são
compostas por mais de 40 g de
gorduras, das quais aproxima-
damente 7,5 g são gorduras
monoinsaturadas e 28,73 g são
gorduras poli-insaturadas. As
sementes de linhaça também
são ricas em um nutriente, os
lignanos. Eles possuem ação
antioxidante e já foram apon-
tados por pesquisas como ca-
pazes de prevenir alguns tipos
de câncer.

MANTEIGA OU GHEE – A
manteiga ghee é super con-
centrada em gorduras boas. É
um alimento interessante por-
que não possui lactose e nem
caseína. Não precisa ser guar-
dada na geladeira e é muito
utilizada atualmente para subs-
tituir o uso da manteiga nor-
mal nas refeições. O uso da
manteiga ghee pode ajudar a
diminuir os níveis de coleste-
rol ruim e os triglicerídios.
Além de ser muito benéfica
para a saúde dos intestinos.

CREME DE LEITE – O consu-
mo de produtos lácteos ricos
em gordura não aumenta o ris-
co de doenças cardiovasculares
e de obesidade; pelo contrário,
pode até reduzi-los. As pesqui-
sas apontam que esse efeito
cardioprotetor exercido pela
gordura do leite parece estar
vinculado à presença de com-
postos específicos, com desta-
que para o ácido linoleico con-
jugado (CLA) e o ácido vacêni-
co. Estudos sugerem que o
CLA apresenta potentes ativi-
dades bioquímicas e fisiológi-
cas, que podem beneficiar o
organismo e proteger contra
enfermidades crônicas como
doenças cardiovasculares, obe-
sidade e diabetes.

QUEIJO PARMESÃO – Ape-
sar de muitas vezes ser visto

como vilão, o queijo mais ama-
relo e curado é o melhor quei-
jo para ser consumido, justa-
mente porque possui mais
gorduras saudáveis que o quei-
jo branco. Queijos mais ama-
relos possuem uma maior
quantidade de gordura satura-
da, que é benéfica. Esse tipo
de queijo é fonte de proteínas
e cálcio e possui uma quanti-
dade maior de vitaminas lipos-
solúveis quando comparados
com a ricota e o cottage. Tam-
bém possui um teor de lactose
bem baixo.

AÇAÍ – O açaí é uma fruta
rica em gordura boa monoinsa-
turada, fibra e carboidrato. A
cor escura indica a presença de
antioxidantes. Os flavonoides
ajudam a diminuir os radicais
livres, no rejuvenescimento
celular, melhoram a circulação
sanguínea e mantém os pro-
cessos orgânicos saudáveis e
ativos. No açaí também temos
cálcio, manganês, fósforo e bas-
tante potássio. O ideal é con-
sumir o açaí em natura ou em
pó liofilizado.

* Com base em texto
dos portais Beleza

e Saúde e Tua Saúde
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É bem conhecida a declaração de
confiança e de esperança de Davi, o
rei guerreiro, conquistador e poeta
de Israel e, “homem segundo o cora-
ção de Deus” (At 13.22): “O choro
pode durar a noite inteira, mas de
manhã vem a alegria” (Sl 30.5).

Além de traduzir poeticamente
uma verdade da vida, esta expressão
é apropriada para esse momento
quando todos os indicadores apon-
tam para a superação de uma das mais
duras etapas da humanidade na atu-
alidade: a trágica pandemia da Covid-
19 que já ceifou mais de 4 milhões
de vidas no mundo e, no Brasil, mais
de 500 mil pessoas.

As estatísticas apontam para uma
queda consistente no número de
contaminações e mortes, à medida
que avançam os programas de vaci-
nação em massa. No Brasil, por exem-
plo, na data da preparação desse edi-
torial, mais de 126 milhões de doses
das diversas vacinas disponíveis já
haviam sido aplicadas.

É hora, portanto, de agradecer.
Agradecer a Deus por nos ter permi-
tido superar essa dura etapa com vida.
É tempo de agradecer também, por
todas as pessoas que o Senhor cha-
mou para si. É verdade que parece
fácil dizer isso, mas mesmo sentindo
a dor da perda de familiares, amigos
e muitas pessoas queridas, precisa-
mos crer que o que o Senhor fez foi
o melhor e, por isso, só nos resta agra-
decer.

É tempo também de aprender.
Aprender, sobretudo, com as dores e
as experiências difíceis pelas quais
ainda estamos passando. Aprender a
crescer, amadurecer e se tornar mais
resiliente; aprender a cair, levantar
e dar a volta por cima; aprender a
reconhecer os erros, pedir perdão –
se necessário e ficar em paz com o
seu coração e com Deus; enfim,
aprender a verdade que o Senhor
ensinou e que, muitas vezes, é por
nós ignorada: “... a verdadeira vida
de uma pessoa não depende das coi-
sas que ela tem, mesmo que sejam
muitas” (Lc 12.15).

Que possamos viver esse tempo
de pós pandemia, que lentamente se
estabelece, valorizando as coisas que
realmente têm valor e significado,
especialmente as amizades, as pes-
soas que nos são queridas, pois como
acabamos de aprender, as nossas vi-
das são “um vapor que aparece por
um pouco e depois se desvanece” (Tg
4.14).

A noite e o choro estão passando
e a alegria e o alvore-
cer estão chegando.
Que o dia que come-
ça seja pleno de ale-
gria e vitórias! Ale-
luia!

“A Autonomia Constitucional do Direi-
to Religioso” foi o tema enfocado na Sessão
Magna pelo Prof. Dr. Ives Gandra da Silva
Martins, “(...) um dos maiores scholars bra-
sileiros na seara jurídica, e que muito tem
contribuído para a propagação da autonomia
do Direito Religioso (...)”, além de Jurista
Renomado, Professor Emérito da Universi-
dade Mackenzie e Autor de Diversas Obras
Jurídicas, que foi o Grande Homenageado
pelos Organizadores, Palestrantes e Partici-
pantes no I Congresso do Instituto Brasileiro
de Direito e Religião, presidido pelo Dr. Thiago
Vieira, Advogado no Rio Grande do Sul; que
anotou: “(...) A partir da Constituição de 1988,
que trouxe o modelo da laicidade colaborativa
como maior avanço nos direitos humanos do
ocidente nos últimos 30 anos, é imperioso que se
reconheça a autonomia constitucional do Di-
reito Religioso como ramo que irá estudar as
normas, princípios e conflitos do exercício da fé
na arena pública, a extensão das razões de fé
para a conduta social e como o Estado deverá
se comportar diante de tais situações. (...)”, Fon-
te Portal IBDR.

Neste I Congresso Brasileiro de Direito
Religioso do IBDR, o Dr. Gilberto Garcia, pre-
sidente da Comissão de Direito e Liberdade
Religiosa do IAB (Instituto dos Advogados
Brasileiros), foi palestrante expondo a
temática de “Casos Práticos de Direito Reli-
gioso”, num compartilhamento da “Jurispru-
dência dos Tribunais em Questões Religio-
sas”, e destacando que: “É uma satisfação sa-
ber que juristas do naipe do Prof. Dr. Ives Gandra
da Silva Martins, Presidente Emérito da União
de Juristas Católicos de São Paulo, compartilha
entendimento de que em função de ser alusivo a
um direito fundamental e possuir princípios pró-
prios, como outros ramos do direito, que ao
longo do tempo foram sendo reconhecidos pela
comunidade jurídica como autônomos, entre
outros: direito tributário, direito do consumi-
dor, direito previdenciário, direito ambiental,
direito digital etc, também o DIREITO RELI-
GIOSO, à luz da AUTONOMIA CONSTITUCI-
ONAL e leis infraconstitucionais, é, neste tem-
po, um ramo autônomo do direito, pelo que,
ousadamente acrescentamos que está “novel”
área legal direcionada paras as Atividades de
Agremiações Religiosas ligadas aos Templos de
Qualquer Culto, necessita do olhar investigativo
da academia, e, produção científica por parte de
pesquisadores e legisladores, para a contribui-
ção com o mundo jurídico nacional”.

Este Encontro Jurídico-Religioso realiza-
do remotamente, em modo digital, que con-
tou com mais de 2.000 inscritos, organizado

em painéis temáticos, teve como palestrantes
o Dr. André Mendonça (à época, Ministro da
Justiça e Segurança Pública do Governo Fe-
deral), Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho
(Ministro do Tribunal Superior do Trabalho),
“As entidades confessionais e o voluntariado”;
Dr. Augusto Ventura (Conselheiro do IBDR),
“O Direito Religioso e missões transcultu-
rais”; e, ainda, foram palestrantes o Dr.
Thiago Vieira (presidente do IBDR), “A imu-
nidade tributária das igrejas”; o Dr. Jean Re-
gina (Vice-Presidente do IBDR), “A teologia
e o Estatuto Social da organização religiosa”; a
Dra. Silvana Neckel (Advogada em Santa
Catarina), “Aspectos relevantes na prática do
Direito Canônico”; o Dr. Fábio Nascimento
(Advogado em Chapecó, SC), “A liberdade
religiosa no Brasil e nos Estados Unidos”; o
Dr. Samuel Gomes (Advogado em São Pau-
lo), “O papel da OAB e as comissões temáticas
de liberdade religiosa”; a Dra. Taís Amorim
(Advogada no Espírito Santo), “A fundação
das organizações religiosas”, e explanação fi-
nal do Rev. Dr. Davi Charles Gomes (Presi-
dente Conselho do IBDR), às quais foram
transmitidas pelo Canal no Youtube do Portal
do IBDR: https://www.youtube.com/
watch?v=sb2axzm5jkY&feature=youtu.be

Em sua intervenção o Dr. Gilberto Garcia
enfocou de forma sintética Decisões Judici-
ais dos Tribunais Pátrios, enfatizando inicial-
mente uma citação corrente do Ministro
Celso de Mello do Supremo Tribunal Fede-
ral, durante muitos anos Decano no STF,
quando, ainda em atividade, ao proferir um
de seus votos com viés religioso, ele compar-
tilhou a carta-resposta enviada em 01 de ja-
neiro de 1802 pelo presidente norte-ameri-
cano Thomas Jefferson pela Associação das
Igrejas em Danbury, Connectict, EUA, que
havia, segundo historiadores, o inquirido so-
bre a necessidade de imposição de limites a
atuação do Estado em questões espirituais,
religiosas, ou, de fé, estabelecendo a proposi-
ção do “muro” de separação do Governo e a
Religião, para que não houvesse interferên-
cia do Estado na Igreja, e nem da Igreja no
Estado; aplicado, em seus julgamentos, pela
Suprema Corte Americana.

A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL
DO DIREITO RELIGIOSO (1/2)

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

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

é trabalhar para resgatar vidas através do
treinamento e capacitação de suas lideranças.
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Representante em Brasília, Rio de Janeiro e
São Paulo: ABME – Associação Brasileira

de Mídias Evangélicas

Opinião
Dúvidas
Sugestões

ESCREVA PARA:
redação@juventude
crista.com.br
OU LIGUE PARA:
(21) 2516-6080

Os artigos assinados não representam,
necessariamente, a opinião do jornal.

Não nos responsabilizamos pela qualidade
dos produtos ou veracidade das mensagens

contidas em anúncios publicitários.

Advogado, Mestre em Direito,
Conferencista e Escritor

Diretor do site “O Direito
Nosso de Cada Dia”

“Bem aventurados os que observam o
direito, que praticam a justiça em
todos os tempos.” Salmos 106.3

www.juventudecrista.com.br

PELA MANHÃ

Pr. Gilton Medeiros
jornalnovas@juventudecrista.com.br
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Cristã de Bangladesh é expulsa
de casa por sua família

Rubina*, de 37 anos, mora-
va em um pequeno vilarejo no
sudoeste do país com o mari-
do e duas filhas, mas agora não
tem mais para onde ir. Sua fa-
mília muçulmana a expulsou
de casa por causa de sua nova
fé cristã.

Tudo começou há cerca de
cinco meses, quando ela des-
cobriu uma pequena igreja na
aldeia, onde o pastor local en-
sinava em suas aulas semanais
de domingo. Nessas aulas, ha-
via discussões abertas sobre a
Bíblia e a sua mensagem.

Ao passar pela igreja ela se
sentiu atraída por aquele ensi-
no e desejou ouvir mais, mas
não quis entrar. Então, ela fi-
cou ouvindo do lado de fora,
perto de uma janela. Depois
disso, ela passou a ouvir sem-
pre, aos domingos.

Um dia, o pastor percebeu
que ela estava ouvindo as au-

las dominicais do lado de fora
da igreja e saiu para se apre-
sentar a ela. Ele perguntou o
que ela estava fazendo fora do
salão, e ela respondeu: “Eu
amo o ensino. Então, estou
ouvindo”. Com o sorriso largo
no rosto, ela disse: “Gostaria
de receber Isa (Jesus) e vou
compartilhar isso com meu
marido”.

Com muita alegria, Rubina
correu para casa para contar ao
marido sobre esse Deus ma-
ravilhoso chamado Jesus e
como ela decidiu segui-lo. Mas
seu marido não gostou e ficou
muito zangado, começou a ba-
ter nela e a deixou gravemen-
te ferida em vários pontos do
corpo. Depois ele a avisou que
nunca mais deveria ir àquela
igreja e a proibiu de ouvir os
ensinos cristãos, mas ela não
conseguia parar. Ela sabia que
Jesus era real e queria apren-
der mais sobre Ele. Assim ela
continuou a ouvir os ensina-
mentos em segredo. Mas foi
flagrada e, cada vez que era

pega, sofria espancamento e
era novamente ameaçada para
não continuar. Seu marido
também ameaçou o pastor. “Se
você continuar fazendo suas
atividades religiosas nesta vila,
vou bater em você” ele disse.

Então, em junho, o marido
de Rubina se divorciou verbal-
mente dela (o divórcio oral é
uma forma islâmica de divór-
cio em que o cônjuge pronun-
cia a palavra “Talaq” – repúdio

– três vezes e o divórcio é efe-
tivado). Ele a expulsou de sua
casa com um aviso claro de que
nunca mais deveria voltar. As-
sim, Rubina e sua filha de 18
anos, Shalma*, tiveram que
deixar a sua própria casa. Nem
mesmo os seus pais a apoiari-
am ou lhe deram abrigo.

O Bangladesh é um país
patriarcal e culturalmente ba-
seado em classes, onde conti-
nua difícil ser mulher. Os con-

vertidos ao cristianismo, em
particular, são vulneráveis à
perseguição familiar e comu-
nitária. A conversão é vista
como uma traição à cultura e à
religião e, com altos níveis de
dependência dos homens, a
agressão sexual, o estupro e o
casamento forçado são co-
muns. As mulheres podem
ainda sofrer abusos físicos e
mentais. Rapto e casamento
forçado são uma ameaça cons-
tante que todas as mulheres e
meninas cristãs enfrentam,
inclusive nos campos de refu-
giados. Muitas meninas conti-
nuam desaparecidas e a aplica-
ção da lei tem se mostrado ina-
dequada.

Rubina e Shalma atualmen-
te estão abrigadas temporaria-
mente na casa de uma família
cristã local que permitiu que
as duas ficassem com eles. Elas
faziam pequenos trabalhos
para prover a alimentação diá-
ria e a compra de itens essen-
ciais, mas com o último blo-
queio devido à Covid-19, tor-

nou-se impossível encontrar
trabalho.

Também não é seguro para
elas continuarem a viver lon-
ge de casa, e ainda na situação
de cristãs. A Missão Portas
Abertas está acompanhando e
apoiando essas irmãs em suas
necessidades socioeconômicas
e espirituais e levantando par-
ceiros locais para acompanhá-
las no que for necessário. Ape-
sar de tudo, elas ainda mantêm
sua fé e compartilharam as
boas novas sobre Jesus para
uma irmã de Rubina, que já
está abrindo seu coração para a
mensagem de Jesus.

*Nomes alterados por moti-
vo de segurança

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.

AS MULHERES CRISTÃS em Bangladesh são constantemente
ameaçadas por suas famílias e comunidades (imagem
meramente ilustrativa)
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“Não tenho como dizer das maravilhas
que Deus fez nesse Congresso!”

O Congresso da Terceira Idade – Vida Radiante, promovido há quase 20 anos pelo Ministério Vida Radiante que
será realizado em Caxambu, Minas Gerais, do dia 23 ao dia 26 de novembro de 2021. Será a décima-oitava edição

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

DA REDAÇÃO*

Assim uma das participan-
tes do Congresso da Terceira
Idade – Vida Radiante descre-
veu os sentimentos do seu co-
ração em relação as experiên-
cias vividas na edição do con-
gresso realizado em 2019 em
Cabo Frio, na região da Costa
do Sol, no litoral norte do esta-
do do Rio de Janeiro.

Agora, quando finalmente
poderemos ter a uma nova edi-
ção do Congresso, a expectati-
va é vivermos ricos momen-

tos de inspiração, encoraja-
mento, alegria e esperança.

Cuidados e prevenção – A
Coordenação Geral do Con-
gresso, em parceria com a ad-
ministração do Hotel Glória,
local da realização das ativida-
des do Congresso, estarão aten-
tas aos protocolos de preven-
ção à transmissão do novo
coronavírus e, serão observa-
das, rigorosamente, as medi-
das estabelecidas pelas autori-
dades do Ministério da Saúde
do Brasil.

Programação – O Congres-
so oferece aos participantes
uma programação diversifica-

da, com atividades inspirativas,
de capacitação e de lazer e re-
creação, como: Reuniões de
Inspiração e Encorajamento
que contam com mensagens,
cultos matutinos e devocio-
nais, gincana bíblica e o coro
do Congresso; Atividades Re-
creativas e de Sociabilidade
como ginástica sênior (Esti-
que-se!), festas social e de
boas-vindas e passeios (opcio-
nais) além de Oficinas de
Capacitação para Vida e Minis-
tério que oferecem oficinas,
palestras e Curso para Líderes
de Ministérios com a Terceira
Idade.

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

Local – as atividades do Vida
Radiante serão realizadas nas
instalações do Hotel Glória, na
cidade de Caxambu, na região
do polo aquífero da Serra da
Mantiqueira, no sul do estado
de Minas Gerais. Com amplas
e confortáveis instalações, o
Hotel Glória oferece uma con-
fortável infraestrutura, com
amplas acomodações e com
excelente localização – está em
frente ao famoso Parque das
Águas.

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

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

INVESTIMENTOS / INSCRIÇÕES

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Ligue para:

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

Escreva para: eventos@juventudecrista.com.br

TIPO DE APARTAMENTO VALOR POR PESSOA

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

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

PARCELE em até 6 vezes nos cartões de Crédito.

18º CONGRESSO DA TERCEIRA IDADE
VIDA RADIANTE

23 a 26 de novembro de 2021
Hotel Glória - Caxambu, MG
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Nem Laudelino Freire, nem Aurélio, nem Houaiss,
ninguém registrou a palavra. Portanto, não adianta procu-
rar no dicionário o que seja “espetaqueiro”. Antenor Nas-
centes classificou as variações do português falado no Bra-
sil em seis subfalares. O mineiro é um deles, compreen-
dendo os Estados de Minas (com exceção do Sul de Minas,
que tem sua dicção própria), o Espírito Santo e o Norte
Fluminense. Espetaqueiro é, pois, um “mineirismo” para
“espetaculoso”, que o Aurélio, agora sim, registra: “1. Que
dá muito na vista; espetacular. 2. Ostentoso, aparatoso,
pomposo. 3. Que é dado a espetáculos, a cenas ridículas e/
ou escandalosas; espalhafatoso.”

Há crentes espetaqueiros. Sempre houve. São aque-
les que se orgulham de suas vigílias e jejuns. Que fazem
questão de mostrar os joelhos marcados pelas suas mui-
tas orações. Jesus estava se referindo a eles quando falou
de alguém que dá esmolas ou contribuições e exige que
se toquem trombetas em sua homenagem (Mateus 6.1-
2). O espetaqueiro adora trombetas.

Há igrejas espetaqueiras. São as que caem na tentação
de ostentar. Perdem o sentido de missão, de agência do
Reino de Deus, para ser uma agência de turismo, um
centro cultural, um clube social, uma casa de shows, um
supermercado a distribuir graças e até uma hasta a leiloar
bênçãos.

Há pastores espetaqueiros. A proclamação do próprio
mérito é parte de sua retórica. Se fazem uma visita, anun-
ciam-no aos quatro cantos. Três conversões transformam-
se em trinta. Eles plantam, eles regam, eles colhem, es-
quecidos de que é Deus quem dá o crescimento. Deles
disse Spurgeon: “Há muita gente que não mata um rato
sem copiosa publicidade. Sansão matou um leão e nada
disse sobre sua proeza. Fale mais a respeito do que o Se-
nhor tem feito por você, e menos do que você tem feito
por ele”. Os fanfarrões da fé “já receberam o seu galardão”
(Mateus 6.2,5,16). Sejam nossas vidas palco onde res-
plandeça apenas e tão somente a glória de Deus!

O ESPETAQUEIRO

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

Entidades repudiam ataque à sede do
Instituto Presbiteriano Mackenzie

Instituições como a ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos e a ABIEE –
Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas publicaram notas de repúdio

aos ataques perpetrados contra a sede do Instituto Presbiteriano Mackenzie

A NOTA DO MACKENZIE

A sede do Instituto Presbiteriano Mackenzie - IPM,
à Rua da Consolação, na Capital paulista, foi alvo de
atos de vandalismo e saques em meio às manifesta-
ções ocorridas no dia de ontem na região central da
cidade.

O Mackenzie tem 150 anos de serviços prestados
à educação, à cultura e, atualmente, também à
saúde. Sempre praticou o respeito à democracia, às
instituições e à liberdade de expressão.

Por princípio, o IPM não compactua com atos
dessa natureza. Nada justifica a violência.

Instituto Presbiteriano Mackenzie.

Em notas emitidas no dia 5
de julho de 2021 a ANAJURE -
Associação Nacional de Juris-
tas Evangélicos e a ABIEE –
Associação Brasileira de Insti-
tuições Educacionais Evangé-
licas tornaram pública a sua
indignação e o seu repúdio aos
ataques que grupos de vânda-
los promoveram contra a sede
do Instituto Presbiteriano
Mackenzie localizada nas ime-
diações da Avenida Paulista, em
São Paulo, SP.

O próprio Mackenzie publi-
cou uma nota (veja transcri-
ção abaixo) repudiando os ata-
ques que sofreu durante os
atos convocados por partidos e
entidades sindicais contra o
Presidente Jair Bolsonaro.

Em sua nota a ANAJURE
destaca que “Diante do ocorri-

do, ressaltamos que a liberda-
de de reunião, consagrada cons-
titucionalmente, merece rigo-
rosa proteção em um Estado
Democrático de Direito, mas
não deve ser utilizada como
subterfúgio para a prática de
atos ilícitos, como a depreda-
ção de patrimônio, pichações
ou qualquer outro ato de van-
dalismo”.

E a ABIEE, por sua vez, afir-
ma que “Vivemos num estado
democrático de direito. Des-
truir patrimônio, seja público
ou privado, desrespeitar insti-
tuições e agir com vandalismo
e violência acabam virando atos
contra a própria liberdade de
expressão e atentam contra a
democracia”.

Segundo a Secretaria de
Segurança do Estado de São

Paulo “quatro pessoas foram
detidas durante as manifesta-
ções e que as investigações

necessárias serão realizadas no
âmbito das Delegacias compe-
tentes”.

Gestão Eclesiástica é o tema de encontro
A Associação Batista Nilopo-

litana estará oferecendo, gra-
tuitamente, no sábado, dia
24 /07, a palestra Igreja Legal.
O encontro será uma oportu-
nidade para os presentes rece-
berem informações relevantes
para que as suas igrejas andem
na mão da lei.

Segundo o organizador do
encontro, Pr. Carlos Enrique
Pimentel, “o aprendizado gera-
do por essa palestra capacitará
os participantes para um exercí-
cio de gestão eclesiástica mais
eficaz. Além de ajudar a identi-

ficar as novas oportunidades e
exigências fiscais e legais perti-
nentes ao segmento eclesiástico
e responderá as dúvidas e anseios
de todos vocês, pastores, tesou-
reiros e membros de conselhos
fiscais, que precisam lidar com
inúmeras tarefas cada vez mais
desafiadoras no ministério”.

O local da palestra será a
Quarta Igreja Batista em Niló-
polis, situada na Rua Mário de
Araújo, 1730, bairro Nossa Se-
nhora de Fátima, em Nilópolis,
RJ.

O horário das atividades e

de 9h às 12h.
O palestrante será o diácono

batista, professor e escritor
Jonatas Nascimento (foto), ele
tem abençoado nossas igrejas
com o seu livro Cartilha da
Igreja Legal, que atualmente
está na sua 3º edição revisada,
ampliada e atualizada. Seu li-
vro já vendeu mais de 8.000
cópias em todos os estados do
nosso país.

Além disso tem ministra-
do palestras sobre administra-
ção e contabilidade eclesiástica
há muitos anos.
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A OBRA EXPIATÓRIA DE
CRISTO E A SANTIFICAÇÃO

“Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras
[no sangue do Cordeiro], para que lhes assista o direito à
árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas” (Ap 22.14).

O direito de acesso à árvore da vida, isto é, à salvação de
Deus, só é possível em virtude do precioso sangue de
Cristo derramado na cruz do Calvário. Está em foco, nesse
texto do Apocalipse, a obra sacrificial de Cristo.

No Antigo Testamento, sacrifícios eram oferecidos com
o propósito de proporcionar aos pecadores a absolvição de
seus pecados. Porém, os sacrifícios de animais eram tran-
sitórios e imperfeitos. Eram apenas uma representação
do sacrifício de Cristo que, um dia, haveria de ser derra-
mado (Hb 10.1-7, 11-14).

Pelo precioso sangue de Cristo fomos comprados, res-
gatados e libertados. Assim a experiência da santificação
em nossas vidas torna-se possível e eficaz: “ele é a
propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos
próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro” (1Jo 2.2).

Alheio ao sacrifício de Cristo, o esforço humano em
busca de justificação e santificação torna-se inteiramente
nulo. Pelas obras da lei ninguém é justificado. Conforme
escreve Paulo, somos “justificados gratuitamente, por sua
graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem
Deus propôs, no seu sangue, como propiciação...” (Rm
3.24,25).

A experiência da santificação só é possível em virtude
da obra expiatória de Cristo, como está escrito: “Agora,
porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida
eterna” (Rm 6.22).

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

Nova lei proíbe rebocar veículos
com motoristas presentes

Ainda assim, os motoristas continuarão sujeitos às penalidades
decorrentes do estacionamento em locais irregulares

DA REDAÇÃO*

* Com base em texto
da Assessoria de Comuni-

cação Social da Alerj

Os carros estacionados em
locais proibidos não poderão
mais ser rebocados na presen-
ça do proprietário ou motoris-
ta. É o que determina a Lei
9.351 /21, de autoria do depu-
tado Samuel Malafaia (DEM),
sancionada pelo governador
Cláudio Castro e publicada no
Diário Oficial na sexta-feira, dia
9 de julho.

Esta medida valerá mesmo
se o veículo estiver guinchado
ou em cima do reboque e, caso
o motorista comprove que a
liberação do automóvel não foi

permitida, o proprie-
tário não será obriga-
do a pagar a diária de
permanência no depó-
sito público. A medida
prevê que serão váli-
das, como provas, fo-
tografias e vídeos do
momento do içamen-
to do veículo.

Porém, os moto-
ristas continuarão su-
jeitos às penalidades
do estacionamento ir-
regular. “O objetivo é
minimizar os trans-
tornos causados por
estacionamento irregular, pois
muitas vezes o condutor não
percebe que parou em local

pode retirá-lo, por que
quando está no rebo-
que, ainda no local da
infração, ele não pode
fazer o mesmo?” argu-
mentou o deputado, na
justificativa do seu pro-
jeto que agora tornou-
se lei.

Além disso, os cami-
nhões usados para rebo-
que deverão apresentar,
de modo visível, as in-
formações sobre essa
nova lei.

proibido. E se o veículo não
estiver guinchado, nem em
cima do reboque o motorista

Com muita alegria e sere-
na gratidão a Deus, o casal
Omar Fernandes e Marilúcia
Fernandes da Silva comemo-
rou, em um culto realizado no
dia 26 de junho, as suas Bodas
de Ouro (26/06/1971 – 26/
06/2021).

Contando com a participa-
ção dos pastores Wander Go-
mes, da Igreja Batista do Re-
creio, Carlos Novaes, da Igreja
Batista Barão da Taquara e
David Curty, da Igreja Batista
Suburbana, e do diácono Cláu-

dio Rangel, o culto foi celebra-
do no aconchegante sítio Es-
paço Le Quartier da região de
Vargem Grande, Zona Oeste
do Rio de Janeiro.

Formando uma abençoada
família, os Fernandes contam
com os filhos Dênis, Ander-
son, Fábio, Neiva e Raquel; os
genros Márcio Cavalcante e
Vanderson Barbosa; as noras
Aline Cosenza e Adriana Mar-
chetti e os netos Brunno,
Ennzo, Victor, Bernardo, Joana
e Angelina.

Bodas de Ouro

Cem anos servindo a Jesus
“Então o rei disse aos seus servos: — Saibam que hoje caiu

em Israel um príncipe e um grande homem”. (2Sm 3.38
NAA)

Um príncipe e um grande homem
de Deus nos deixou, mas embora te-
nha partido para a eternidade, nos dei-
xou um legado de amor, fé e perseve-
rança. Nos deixou um testemunho de
alegria, paz e simplicidade. Nos dei-
xou a responsabilidade de continuar-
mos o que ele começou, pois, a obra
ainda não acabou.

Nascido em 24 /10/1920, o diácono
Antônio Fausto de Freitas faleceu no dia 13 /07/2021, aos
100 anos e prestes a completar os 101.

Com esse singelo registro, a Associação Batista
Leopoldinense homenageia ao diácono Antônio, membro
da Terceira Igreja Batista em Vigário Geral e exemplo para
todos nós.
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Apesar de a abolição da escravidão ter ocorrido há mui-
tos anos atrás, até hoje pagamos caro pela herança racista
desse período sombrio de nossa história. O racismo é uma
relação de poder, estruturado em nossas instituições soci-
ais, políticas e econômicas. Está presente na desigualdade
social e na exclusão da população negra no Brasil. Isso se
chama racismo estrutural, ou seja, a formalização de prá-
ticas históricas, culturais, e institucionais que ocorrem
frequentemente, causando disparidades entre grupos de
diferentes classes sociais, ao longo do tempo.

A população preta tem sido criminalizada, violentada e
excluída desde a escravidão e ainda hoje luta por mais
direitos e igualdade social. As principais vítimas de violên-
cia são os jovens negros, principalmente os homens. Por
causa do preconceito racial, são muitos os casos de jovens
presos injustamente, pois são confundidos com os verda-
deiros criminosos por terem a mesma cor da pele ou
outros traços físicos semelhantes. Muitas vezes, apenas
por ser negro, o jovem já é acusado de roubo, como acon-
teceu no mês passado no Leblon, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, com o instrutor de surf Matheus Ribeiro, 22, que
aguardava a namorada em frente a um shopping center
junto à sua bicicleta elétrica e foi acusado por um casal
branco de ter roubado o veículo.

Observamos o racismo também na desigualdade do
nível de escolaridade entre crianças e jovens negros e
brancos. Em pesquisa realizada pelo IBGE, de 10 milhões
de jovens que deixam de estudar, 71% são negros. Essa
evasão escolar acontece por que o adolescente negro pre-
cisa trabalhar para ajudar nas despesas familiares e, assim,
troca a escola pelo mercado de trabalho. A pesquisa reve-
lou ainda que os jovens negros passam menos tempo na
escola que os jovens brancos e que, de cada 100 negros,
10 não sabem ler e escrever.

O racismo estrutural está enraizado na educação. É pre-
ciso combater a desigualdade racial na educação com polí-
ticas pedagógicas mais assertivas, ações afirmativas e tam-
bém com escolas de qualidade em tempo integral, ofere-
cendo estudo, comida, arte, cultura e esporte.

A falta de acesso à educação, afeta também os jovens
no mercado de trabalho. Sem educação e alguns critérios
excludentes, os jovens negros desempregados represen-
tam quase o dobro dos brancos. Em pesquisa realizada
pelo IBGE, das jovens entre 15 e 29 anos desempregadas,
cerca de 15 milhões são pretas e pardas.

O governo precisa investir em educação, cursos
profissionalizantes acessíveis, esporte, cultura e lazer para
as crianças e adolescentes da periferia e das comunidades
faveladas das grandes e médias cidades brasileiras. Somen-
te com o investimento público poderemos ter a esperan-
ça de que o racismo e a desigualdade sejam superados nas
próximas gerações.

BRASIL, UM PAÍS RACISTA

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

A recém-publicada Lei Federal nº. 14.181 /21, chamada
de lei do superendividamento, acrescentou artigos no
Código de Defesa do Consumidor, visando conter abusos
na oferta de crédito no país. Com pouco tempo de vida, o
novel diploma já pautou uma decisão inédita, proferida
pela 5ª câmara Cível do TJ-GO, no processo nº.
5409656.79.2019.8.09.0051. É a primeira vez que o Po-
der Judiciário brasileiro condena um banco a pagar danos
morais por superendividamento de um consumidor.

No caso, o autor da ação havia contratado junto ao ban-
co um empréstimo consignado na modalidade cartão de
crédito, mas o Banco falhou com seu dever de informação
e transparência ao cliente em informar o número de par-
celas e o saldo devedor ao longo do tempo. Conforme o
entendimento da corte goiana, nesse tipo de empréstimo
pessoal, o cliente contrata um valor com o banco e recebe
um cartão de crédito com desconto diretamente em sua
remuneração ou benefício previdenciário. Contudo, em
vez das parcelas mensais para amortizar a dívida, o valor
total é estipulado na fatura do cartão e o consumidor paga
apenas o mínimo, incidindo juros mensalmente no saldo
total, tornando a dívida interminável, impagável e abusiva.

O desconto reiterado de parcelas, quando não se explicita
a data do término é apto a gerar mais que o dano efetiva-
mente material, pois cria um sentimento de impotência
naquele que contrata o crédito com a instituição financei-
ra, sendo necessário o ingresso nas vias judiciais para qui-
tar tal obrigação, o que afasta a tese do mero dissabor do
dia a dia.

O julgado ainda consignou que a prática do emprésti-
mo consignado com cartão de crédito prejudica os consu-
midores vulneráveis, levando-os ao endividamento.

Por fim, o Acórdão determinou a correção do contrato
com recálculo da dívida do consumidor, condenando ainda
o banco a devolver em dobro os valores cobrados além da
quantia correta, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais em cinco mil reais.

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

DECISÃO INÉDITA SOBRE
DANOS MORAIS POR

SUPERENDIVIDAMENTO

instagram: @olivomonteiro

Campanha  entrega
cestas básicas no Rio

As instituições Centro Cul-
tural Social Lutando por Quem
Precisa, liderada pela Assisten-
te Social Fernanda Cristina de
Souza Domingos e a Casacap –
Centro de Ação Social Antônio
Caldas Pinheiro, liderada pelo
Pr. Ricardo Pinudo receberam
das mãos do Dr. Cacau de Brito,
representando a Associação
dos Advogados Evangélicos do
Brasil e do Pr. Gilton Medeiros,
pelo Centro de Juventude Cris-
tã, as cestas básicas que serão
destinadas às famílias carentes
atendidas por estas institui-
ções.

DA REDAÇÃO
A iniciativa é uma das mui-

tas que estão surgindo em
meio a sociedade para minimi-
zar os efeitos destrutivos da
pandemia da Covid-19 que vem
provocando uma crise sem
precedentes em todo o mun-
do gerando desemprego, desa-
lento e fome.

Para contribuir – Embora a
primeira etapa da campanha
tenha se encerrado, ela conti-
nuará e os interessados em
contribuir poderão fazer doa-
ções por meio de depósitos
bancários, transferências ou
Pix para a conta do Centro de
Juventude Cristã. A conta é
33.970-9, Agência 1125-8 do
Bradesco. A chave Pix é o CNPJ
39.119.888/0001-11.

Como resultado de uma campanha para
arrecadação de cestas básicas o CJC – Centro de

Juventude Cristã e a AAEB – Associação dos
Advogados Evangélicos do Brasil doaram cerca de

meia tonelada de alimentos para duas
instituições no Rio de Janeiro

A ENTREGA das cestas básicas a instituições como o Centro
Cultural Social Lutando por Quem Precisa, liderado pela
Assistente Social Fernanda Cristina de Souza Domingos é
uma das possibilidades de ação em favor das pessoas
sem renda e sem emprego.
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QUANDO DEUS E A
CIÊNCIA SE ENCONTRAM

Dorothy Boorse (Professora de Biologia no Gordon
College em Wenham, Massachusetts, EUA) disse: “A ci-
ência honra a Deus não apenas porque Deus criou o mun-
do que nós vemos, mas porque ela nos habilita a resolver
problemas.”

A frase acima faz parte do livro Quando Deus e a ciên-
cia se encontram e Dorothy é autora de um capítulo, em
tempos de grandes controvérsias entre a fé e a ciência,
este livro veio para mostrar que há mais concordâncias do
que discordâncias.

O livro é traduzido pela Associação Brasileira de Cris-
tãos na Ciência e é um recurso da Associação Americana
de Evangélicos (National Association of Evangelicals).

É um livro que possui 10 capítulos, sendo eles: 1) A
História da Ciência e do Cristianismo; 2) A maravilha da
criação; 3) As competências e limitações da Ciência; 4)
Perguntas que a fé faz a ciência; 5) Adorando a Deus
através das descobertas e da ciência; 6) Ciência como uma
vocação cristã; 7) Criatividade e o desenvolvimento
tecnológico; 8) Genética, medicina e a imagem de Deus;
9) Guardando a terra de Deus; e, 10) Razões para se
engajar com a ciência.

O livro possui diversos autores e todos ligados à área da
ciência e religião. Faço destaque para mais um autor, trata-
se de Ed Stetzer. Ed é conhecido dos brasileiros, já foi
conferencista no Brasil, ele é diretor executivo da LifeWay
Research. Ele disse: “Usar os estudos e conquistas da ci-
ência para o bem das pessoas é um empreendimento in-
teiramente cristão.”

O livro possui 71 páginas de leitura agradável, a cada
página lida aumenta o seu conhecimento, aliás, é um livro
que agrega valor para a sua vida.

No posfácio Leith Anderson diz: “Como leigo, às vezes
nos perguntamos se sabemos o suficiente de ciência ou
de religião para fazer as perguntas certas sobre alguma
delas. Como cientistas, podemos aceitar bem conversas
sérias, mas nos perguntamos se as outras pessoas estão
mais inclinadas às controvérsias ou a conhecer a verdade.
Como pastores, nós muitas vezes nos silenciamos sobre a
ciência, porque não sabemos o que dizer ou porque não
queremos nos envolver ou intensificar debates não dese-
jados.”

Recomendo com alegria a leitura deste livro. Valerá a
pena.

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

Princípios práticos para
uma vida mais resiliente

O que fazer quando uma
dor não acaba e é necessário
conviver com o sofrimento dia
após dia? Como desenvolver
força e paciência para superar
os momentos mais indesejá-
veis sem perder a alegria de
viver e a esperança no futuro?
Em seu novo livro “O espinho
na carne e a graça de Deus”,
Marcelo Aguiar, pastor, teólo-
go e psicólogo, propõe cami-
nhos criativos e necessários
para quem precisa lidar com
questões que surgem quando
não restam mais forças.

Acolhedor, cuidadoso e co-
nhecido por sua vasta experi-
ência no trato com pessoas,
Marcelo aponta que as lutas
podem se converter em um
aliado precioso para o cresci-
mento. Tendo como pano de
fundo a vida do Apóstolo Pau-
lo, que afirmou ter um “espi-
nho na carne”, algo que o inco-
modava profundamente, mas
que se tornou em um meio

O ESPINHO NA CARNE
E A GRAÇA DE DEUS
Marcelo Rodrigues de
Aguiar
Mundo Cristão
160 páginas
Preço sugerido: R$39,90

QUANDO FOI QUE
COMEÇAMOS A NOS
ESQUECER DE DEUS?
Raízes da crise evangélica
e esperança para o futuro
Mark Galli
Mundo Cristão
240 páginas
Preço sugerido: R$ 49,90

de Deus revelar-lhe aspectos
de sua graça, o autor mostra
que é possível não apenas so-
breviver, como também extra-
ir coisas boas das experiências
ruins.

O espinho na carne e a gra-
ça de Deus traz uma série de
princípios práticos, histórias e
verdades bíblicas que ajudarão
o leitor a descobrir que as cir-
cunstâncias sombrias da cami-

nhada constituem no início dos
momentos mais luminosos,
assim como a noite é sempre
mais escura um pouco antes
do amanhecer.

Altamente inspirador, so-
bretudo em um momento
como o que o mundo está pas-
sando, o livro sinaliza uma nova
perspectiva para quem preci-
sa, com a ajuda de Deus, reno-
var a esperança, se refazer dos

golpes sofridos e encontrar o
rumo.

Pastor da Igreja Batista em
Mata da Praia, em Vitória, ES,
Marcelo Rodrigues de Aguiar
é formado em Teologia pelo
Seminário Teológico Batista do
Sul do Brasil e em Psicologia
pela Universidade Federal do
Espírito Santo. É casado com
Rosi de Aguiar e pai das gê-
meas Amanda e Beatriz.

Em “O espinho na carne e a graça de Deus” o pastor e psicólogo Marcelo Aguiar traz uma
mensagem de esperança e superação para uma vida mais resiliente mostrando como as

adversidades podem ser usadas para o bem

Crise na igreja evangélica
ganha análise em livro

O ex-editor geral da revista Christianity Today, Mark Galli analisa a
crise atual da igreja evangélica nos Estados Unidos

Em “Quando foi que come-
çamos a nos esquecer de
Deus?”, Mark Galli apresenta
uma análise extensa e apro-
fundada da crise vivida pelas
igrejas imersas no evangeli-
calismo atual e aponta cami-
nhos para que elas retomem
sua identidade e propósito.

Mark Galli, ex-editor geral
da revista americana Christia-
nity Today acompanhou de
perto todo o processo de mu-
danças sofrido pelas igrejas
evangélicas nos Estados Uni-
dos. Passaram por suas mãos
notícias de milagres e escân-
dalos, relatos de fé extraordi-
nária, mas também de corrup-
ção inacreditável, histórias
inspiradoras e muitas denún-
cias.

Nessa delicada incumbên-
cia, percebeu que alguns seto-
res da igreja expunham e de-
fendiam visões particulares da
interpretação bíblica, da políti-
ca e da teologia num viés qua-
se sempre excludente.

O que ele viu ao longo des-
ses anos o deixou atordoado e,
não só se desiludiu com boa
parte da igreja como também
se viu afundando numa crise
pessoal que abafou seu amor a
Deus e deixou em seu lugar
um pragmatismo cínico e frio.

Por fim, após superar as dú-
vidas e decepções, recuperou-
se e decidiu escrever Quando
foi que começamos a nos es-
quecer de Deus? – Raízes da
crise evangélica e esperança
para o futuro, obra lançada nos
Estados Unidos em abril de
2020 e que chega ao Brasil pela
Editora Mundo Cristão no iní-
cio do segundo semestre de
2021.

Formado em História pela
Universidade da Califórnia em
Santa Cruz, Mark Galli é mes-
tre em Teologia pelo Seminá-
rio Teológico Fuller. Colabo-
rou por três décadas com a
revista Christianity Today, ten-
do deixando o cargo de editor
geral da revista em 2020.

MARK: os evangélicos enfrentam uma crise de confiança
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