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SÉRIE COMPLETA DOS COMENTÁRIOS DO NOVO TESTAMENTO

Comentários  Esperança

“Os Comentários Esperança são uma 
ferramenta indispensável para quem 
estuda seriamente a Bíblia. Elaborados 
dentro da renomada tradição de pesquisa 
teológica alemã, tendo como autores 
nomes de peso como Werner de Boor e Fritz 
Rienecker, a série Comentários Esperança 
é útil para o estudioso, o pregador e o 
pastor, principalmente por praticar uma 
hermenêutica de afirmação do texto bíblico e 
de sua autoridade para a igreja.”

Luiz Sayão 
Teólogo, hebraísta, escritor e tradutor da Bíblia; 
professor e editor do programa Rota 66 da Rádio 
Transmundial. 

Os COMENTÁRIOS ESPERANÇA 
também estão disponíveis na 
versão eletrônica, o LIBRONIX, 
uma poderosa biblioteca digital 
que vai ajudá-lo a  encontrar e 
organizar as informações rapi-
damente, além de ter acesso a 
todos os livros de sua biblioteca.

Lançamento

devocional de bolso

www.esperanca-editora.com.br  eee@esperanca-editora.com.br  fone: (41) 3022-3390  fax: (41) 3256-3662

Apenas
R$ 15,00

(11 x 17 cm)

17 cm

A sua mensagem é:
- Deus não nos esqueceu;
- Seu amor ultrapassa e vence todas as barreiras;
- Sua paciência conosco, sua misericórdia e seu perdão 
desejam eliminar as fronteiras que a falta de fé ergue;
- Ele nos envolve em sua graça, transformando nossas 
vidas.
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O conceituado devocional
AMOR SEM FRONTEIRAS

agora também em formato de bolso

11 cm

Aproxime-se mais de Deus

LANÇAMENTO - devocional de bolso
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liderança

Procurando 
Deus no espaço

Dicas para 
um casamento 

abençoado

da criança e do adolescente

20

Um dos mais importantes 
teólogos do mundo, o 

missionário Russell Philip 
Shedd, 76, e sua esposa, 
Patrícia, 72, com mais de 
50 anos de casados falam, 
numa entrevista exclusiva, 
sobre como conseguiram 

suplantar os obstáculos da 
vida a dois, das viagens, e da 

criação de cinco filhos. 

Pesquisa do Instituto 
de Estudos da Religião 
(Iser) busca conhecer os 
“Potenciais e Limites da 
Assistência Religiosa no 
Sistema Socioeducativo” 
para adolescentes em 
conflito com a lei do 
estado do Rio de Janeiro.

Exemplo de liderança criadora, o protético evangélico 
Hodias Miranda planejou, construiu e dirige o Observatório 
Computadorizado HM, localizado no terraço de sua casa na 
Vila do Alto Caparão (MG). Sua iniciativa é considerada um 
feito científico notável e já se transformou em ponto turístico. 
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no princípio

Lenildo Medeiros

Tanta informação... e tão 
pouco crescimento
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D izer que vivemos um tempo de alienação e ignorância 
em meio a enxurrada de informações cada vez mais 
disponíveis, na Internet e em outras mídias, pode não ser 
nenhuma novidade.

Mas é uma pena!
Pena porque essa falta de vontade de aprender impõe à maioria 

limites que não precisariam estar carregando na vida.
Pena porque a satisfação do saber deveria se firmar como um dos 

elementos da felicidade de indivíduos.
Pena porque essa alienação acaba se refletindo na qualidade de vida 

em sociedade e traz consequências negativas sobre os cidadãos.
Pena porque o lixo televisivo e cultural continua dominando.
Pena porque, até nas igrejas, a falta de conhecimento e reflexão 

predomina, e fica fácil manipular multidões e tirar proveito delas.
A Revista Soma quer colaborar como mais uma força contrária a 

esta subcultura alienante, formadora de mentalidades acomodadas. 
E, em meio a todas as dificuldades inerentes a tal postura, vai 

continuar tentando invadir mentes e corações para provocar
reações positivas e algum crescimento.
Assim, seguimos com os mesmos objetivos e conteúdos. 

Mas estamos mudando na forma. Queremos fazer a nossa 
parte pela proteção do meio-ambiente. Coisa que, desde o 

início da circulação da revista, levamos a sério, 
inclusive, evitando o uso de sacos plásticos 

para embalar os exemplares e sempre 
procurando usar, na redação, o verso das 
folhas como rascunho. 

Só que, agora, no bom sentido, 
“radicalizamos”... Estamos em papel 
reciclado (“ecologicamente” correto), e 
ainda adequamos o formato e a tiragem, 
incrementando o uso da visualização 
eletrônica de páginas na Internet, com 
preço de capa mais baixo e, atendendo 
ao pedido de muitos leitores, com mais 
portabilidade no formato.

Por tudo isso, continue tendo uma... 
Boa leitura!

Em Cristo e pelo Reino,

* Lenildo Medeiros é pastor, jornalista 
e editor-executivo da Agência Soma - 

agência cristã de notícias
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com a sua cooperação, atingiremos um 
número maior de líderes cristãos com 
um conteúdo de sensibilização da igreja 
para as necessidades sociais, capacitação 
para missão integral e vivência de um fé 
relevante para o nosso tempo.

SIM!

a sua contribuição será 
mais uma forma concreta 
de expandir e ampliar o 
seu próprio ministério.

cartas, fax e cia

“Bonita e inteligente”

www.agenciasoma.org.br

Amei!
Quero dizer que amei a Revista Soma.
Alexandre Rodrigues
Limeira, SP

Se a alma não é pequena...
A Soma é bonita, inteligente, um material necessário para 
todos que almejam conhecimento da Palavra de Deus e que 
desejam contribuir para um mundo melhor. Esta revista é 
para todos os que sabem que “tudo vale a pena, se a alma 
não é pequena” (frase de Fernando Pessoa).
Maria do Socorro Clemente Barca
Mogi das Cruzes, SP

Excelente!
Parabéns pela excelente revista.
José de Deus de Lucena
Natal, RN

Qualidade e seriedade em 
cada página... 
Um dia desses, trabalhando no escritório de minha 
igreja, encontrei um exemplar da revista Soma. 
Achando se tratar de mais uma das muitas revistas 
evangélicas que temos por aí, de qualidade discutível, 
não dei muita atenção de início, mas levei a revista 
comigo para “dar uma olhada” depois. Qual não 
foi a minha surpresa ao ver a qualidade e seriedade 
impressas em cada página. Fiquei fã, e me tornei 
intercessor desse ministério do qual quero me tornar 
assinante também. 
Fico grato a Deus por haver ainda publicações com tanta qualidade 
quanto a Soma. Obrigado. 

Vitor Correia, PB. 
por email 

participe com sugestões
 por carta: Caixa Postal 48.480, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20530-971
 e-mail: redacao@agenciasoma.org.br
 fax: (21) 2570-6998
 fone: (21) 2571-6648 / 2288-5274 

visite nosso site:

seja um parceiro 
da  
e ajude esse ministério 
a chegar ainda 
mais longe. 
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nome ..............................................................................................................................................................................

endereço ........................................................................................................................................................................

bairro ...........................................................................................................CEP ............................................................

profissão ......................................................................................................e.mail .........................................................

telefone .......................................................................................................celular ........................................................

igreja ou denominação ...................................................................................................................................................

Preencha o cupom abaixo e faça a sua inscrição.

Envie para a Agência Soma: Caixa Postal 48.480, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20530-971
Estou encaminhando comprovante de depósito no valor de _____________ efetuado no Banco Bradesco Ag.: 1434-6 
C/C: 43317-9 - em nome de Agência Soma

Eu quero ser parceiro da Agência Soma!SIM!

Como forma de reconhecimento, estaremos enviando aos nossos parceiros 
a Revista Soma e nosso boletim eletrônico, entre outras novidades.

(  ) 10,00 por mês  (  ) 21,00 por mês  (  )  _______ por mês (mínimo: 10,00)

Período:  (   ) 3 meses  (   ) 6 meses  (   )12 meses

seja um parceiro 
da  
e ajude esse ministério 
a chegar ainda 
mais longe. 

www.agenciasoma.org.br 5



Brasil
 política e cidadania

Nos últimos anos, as igrejas 
evangélicas têm despertado 
o interesse de vários 

setores da sociedade brasileira. As 
características de sua expansão, e 
as implicações decorrentes de seu 
crescimento têm proporcionado 
uma série de novas perguntas 
para os interessados em estudar as 
transformações sociais que o país 
vem atravessando e em saber com 
que novas forças o país poderá 
contar para a consolidação de uma 
sociedade democrática. 

Uma destas transformações 
tem sido o abandono progressivo 
da postura tradicional 
evangélica em relação à 
sua participação política. 
A partir dos anos 80, 
o ingresso na política 
se intensificou, e as 
eleições para a Assembléia 
Constituinte foram um marco 
importante desta nova fase, 
uma vez que o Brasil passou 
a ser a primeira experiência 
de presença parlamentar 
significativa de uma minoria 
protestante, num país de tradição 
católica. 

Aquele momento de intensa 
politização do país, marcado 
por greves, surgimento de novos 
partidos e organizações sindicais, 
reformulação da Constituição, 
eleições diretas para todos os 
níveis, e o agravamento das 
condições sócio-econômicas, 
atingiu também a igreja evangélica. 
Esta viu surgir, dentro de suas 
fileiras, grupos identificados com 
distintos projetos de sociedade. 
Estes diferentes grupos, ao se 
organizarem, revelaram uma 

Cidadãos do Céu e da Terra

Santidade e democracia
pluralidade ideológica que 
surpreendeu os que consideravam 
a comunidade evangélica como 
possuidora de uma orientação 
política conservadora, portanto 
com um destino político definido. 

Os setores identificados com as 
propostas do campo democrático 
popular procuraram desenvolver 
uma dupla frente de militância: na 
sociedade, fortalecendo a luta por 
transformações que priorizassem a 
justiça social e, no interior de 
seu segmento 

Ziel Machado* 

“Ser santo não 
se resume a viver 

corretamente no espaço 
da vida privada 
ou no templo”
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Cidadãos do Céu e da Terra

religioso, procurando recuperar a 
tradição evangélica de protesto 
e participação no processo de 
transformação social. A novidade, 
a partir dos anos 80, foi a 
mobilização de setores da igreja 
evangélica que encontram na 
denominada Teologia da Missão 
Integral uma abertura que lhes 
permitia, com certas limitações, 
aliar sua confissão de fé a um 
discurso político identificado 
com as propostas do campo 
democrático popular. Ao se 
organizar, este grupo se conecta 
com a tradição minoritária mais 
presente da esquerda evangélica 
brasileira, e introduz nesta 
tradição novos elementos que são 
constitutivos de sua identidade. 
Possuem uma perspectiva 
teológica que mantém as ênfases 

tradicionais 
do mundo 

evangélico na 
Bíblia, na oração, na 
conversão pessoal 
e na preocupação 

missionária. São 
politicamente articulados 

e estão plenamente 
integrados em suas igrejas, 

de forma que se envolvem 
em uma dupla militância: 

na igreja e na sociedade 
(por meio dos partidos 
e movimentos sociais).

Devido aos seus 
vínculos históricos 
com o Pacto de 
Lausanne e com 
os Evangelicals (a 
nomenclatura inglesa), 
adota-se no Brasil a 
denominação Evangelical 
(embora alguns prefiram 
Evangelicista). A Aliança 
Bíblica Universitária (ABU) e a 
Fraternidade Teológica Latino 
Americana (FTL) são os seus 
principais articuladores no 
início, mas é através da Visão 
Mundial, da Comissão Brasileira de 
Evangelização e da Visão Nacional 
de Evangelização que ampliam 
sua área de influência na igreja 
evangélica.

Estas organizações, por meio 
de seus congressos e literatura, 
encorajaram uma revisão no 
conceito de missão da igreja, ao 

sustentar a necessidade de 
resgatar as dimensões 

sociais da fé. Esta 
forma de ver 
a missão da 
igreja os leva 

a concluir que 
dizer sim a Deus 

necessariamente 
implicava em dizer 

sim à vida. Santidade 
não se resume a viver 

corretamente no espaço da 
vida privada ou no templo. 
Esta forma peculiar 

de compreender a missão 
da igreja, e a relação entre 
santidade e cidadania, não 
se tornou majoritária no 
segmento evangélico. Contudo, 
o crescimento da comunidade 
evangélica está, de certa forma, 
contribuindo no Brasil para a 
ampliação da sociedade organizada 
e, sem fazer juízo de valor, sendo 
acompanhado por uma maior 

sensibilização social da igreja, 
provocando, entre outras coisas, a 
sua transformação política. 

Considerando o crescimento do 
segmento evangélico, devemos nos 
perguntar se seria possível pensar 
numa igreja que prepare seus 
membros para serem cidadãos na 
terra? Assim sendo, que pense em 
contribuir para: a ampliação dos 
quadros de militantes nos partidos 
políticos, no fortalecimento dos 
movimentos sociais, a ampliação 
de seu conceito de solidariedade, 
a difusão de uma cultura 
política de caráter participativo 
preocupada com a cidadania e a 
revisão de concepções teológicas 
sedimentadas.

De toda forma, ao relacionar 
santidade e cidadania, e ver as 
implicações de uma espiritualidade 
encarnacional, os evangélicos se 
dão conta de que eles também 
devem fazer parte daqueles que 
constróem, aqui e agora, um 
mundo melhor para si e para todos 
os demais. 

*Ziel Machado  
é pastor, historiador e secretário 
regional para a América Latina 
da International Fellowship of 

Evangelical Students (IFES), 
entidade que reúne movimentos 
de evangelização de estudantes 

em todo o mundo.

“Ao relacionar santidade 
e cidadania, e ver as 
implicações de uma 

espiritualidade encarnacional, 
os evangélicos se dão conta 

de que também devem 
fazer parte daqueles que 

constróem, aqui e agora, um 
mundo melhor”
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A saga de um

“anticonsumidor”
Sempre desconfie de quem decide interpretar o padrão de suas necessidades 

de comprar de acordo com o padrão das necessidades dele de vender 

M uito por falta de 
numerário, mas 
também por uma 

espécie de “birra contracultural”, 
nunca fui um grande consumidor. 
Sempre desconfiei de quem 
decidisse interpretar o padrão 
das minhas necessidades de 
comprar de acordo com o padrão 
das suas necessidades de vender. 
Com o tempo, tornei-me um 
anticonsumidor ferrenho. Na 
realidade, nesse sentido, sou um 
discípulo fanático do escritor 
americano Henry David Thoreau 
e do apóstolo Paulo. Depois que 
li Walden (livro no qual Thoreau 
relata seus dois anos vivendo 
como eremita), não vejo como 
a pessoa possa legitimamente 
desejar alguma coisa além de 
alimento e abrigo. E 1 Timóteo 6.8 
é categórico: para o cristão ficar 
contente bastam comida e roupa, 
ou seja, alimento e abrigo.

A hidra de 1.600 pés 

Hoje, tudo virou produto – 
inclusive, para mal dos pecados, 
o evangelho da graça de Deus. 
Vivemos no delirante mundo das 
falsas necessidades. Com olímpica 

naturalidade, a funkeira famosa 
revela possuir mais de 800 pares 
de tênis, como se fosse uma hidra 
que ao invés de possuir várias 
cabeças tem 1.600 pés. O milionário 
craque de futebol tem 15 carros. É 
possível que venham a fazer parte 
da carreata fúnebre que seguirá 
seu caixão. Conheço gente cujo 
guarda-roupa tem uma infinidade 
de peças que jamais serão usadas.

Compramos porque a propaganda 
diz que só os burros não compram. 
Em minha cruzada quixotesca 
contra o consumo pelo consumo, 
tomei uma decisão drástica. 
Quando a moça ou o rapaz do 
famigerado telemarketing toma a 
liberdade de perguntar porque não 
quero comprar seu maravilhoso 
produto, ao invés de responder 
como antes: que isso não é da 
conta deles, ou que não são eles 
que pagam minhas contas, ou que 
simplesmente não preciso ou não 
quero o que me oferecem, ou não 
tenho dinheiro, ou não gosto de 
dívidas, adotei outra frase padrão, 
digo: “Porque sou burro”.

A pergunta pressupõe este tipo 
de resposta: só um burro rejeita 
produtos que não podem deixar 
de ser adquiridos (inclusive um 
outro produto para inteligentes 
– o evangelho da prosperidade). 

 “O milionário 
craque de futebol 
tem 15 carros. É 

possível que venham 
a fazer parte da 

carreata fúnebre que 
seguirá seu caixão”

Como meu interlocutor não quer 
dizer isso diretamente, diz na 
forma subliminar da pergunta. 
Para facilitar seu trabalho, dou-
lhe a resposta pressuposta para 
uma pergunta que nem deveria 
ser feita, considerando que quem 
a faz, já conhece a resposta. Para 
meu alívio, já passei da idade de 
temer ser considerado burro. Ser 
considerado é uma coisa, sê-lo de 
fato, é outra. Nada pessoal. 

Compramos porque desejamos 
ficar na moda por comprar o 
que está na moda e para ficar na 
moda de comprar por comprar. 
Compramos porque comprar é 
poder. Compramos para sermos 
invejados, por exibicionismo. 
Compramos porque gostamos de 
ser enganados pela publicidade que 

Macéias Nunes*

economia e qualidade de vida
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A saga de um

“anticonsumidor”

alardeia ser possível, no frio mundo 
dos cálculos de custo-benefício, 
adquirir a prazo sem juros, pagar 
dois e levar três, começar a pagar 
só no ano que vem. Na realidade, 
estamos pagando desde o ano 
passado e continuaremos a pagar 
mesmo depois que não mais 
estivermos neste insensato mundo. 
Nossa dívida é atávica e vitalícia. 
Compramos porque gostamos de 
dever. Se devemos, ao menos nosso 
credores se interessam por nós. 
Eles nos tratam muitíssimo bem 
enquanto ainda não caímos na 
inadimplência. Compramos porque 
quem compra tem – e ter para nós 
é infinitamente mais importante do 
que ser.

Compramos porque pensamos 
que o que compramos irá preencher 
o vazio de vidas sem sentido. 
Na realidade, imaginamos poder 
comprar sentido para a vida. É 
claro que também compramos 
por necessidade. Na realidade, 
compramos até 
por necessidade, 
mas o fato é que 
também esta acaba sucumbindo 
à barragem ininterrupta do 
cinismo publicitário travestido de 
conveniência econômica. O sapato 
que compramos não é mais o 
artefato que protegerá nossos pés 
das pedras e espinhos do caminho. 
Mais do que isso, ele é o conforto, a 
elegância, o status – o instrumento, 
enfim, com que pisaremos a 
inferioridade de quem não pode 
competir conosco neste item.

E compramos por um monte 
de outros motivos, inclusive os 
que obedecem à ideologia do 
crescimento econômico do país. 
Se não compramos, como o 
país irá crescer? Não sei, porém, 
se você já reparou que quanto 
mais o Brasil cresce em riqueza 
econômica, menor fica em coisas 
como moral, ética, respeito, 
integridade e outros supérfluos do 
gênero. Mas, voltando ao comprar: 
“compramos”, em termos. Eu, de 

“Compramos 
porque pensamos 

que o que 
compramos irá 

preencher o 
vazio de vidas 

sem sentido. 
Na realidade, 

imaginamos poder 
comprar sentido 

para a vida”

minha trincheira anticonsumista, 
vou comprando cada vez menos. 
No shopping, é só para olhar, e olhe 
lá. Telemarketing, se for através 
daquela espécie de interlocutor 
“robô”, eu nem sigo escutando. 

A esta altura, meu eventual leitor 
já terá chegado à conclusão de 
estar tratando com o maior pão-
duro da história universal. Não 
tenho como contestar. Para mim, 
contudo, o mais importante é que 
de vez em quando o apóstolo Paulo 
me convida a passar algum tempo 
em uma de suas tendas, lendo o 
texto em que Jesus recomenda 
dar prioridade ao reino dos céus 
(Mateus 6.33). E também muito me 
orgulha o convite de Thoureau para 
conhecer sua cabana em Walden, 

onde ele provou na prática que 
para viver feliz o ser humano só 
precisa mesmo de duas coisas: 
alimento e a abrigo.

 
* Macéias Nunes

é pastor da Igreja Batista  
do Leme, no Rio de Janeiro,  

e jornalista
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E m boa medida, a 
Igreja Evangélica 
Brasileira trata a cidade 
como os espanhóis e 

portugueses trataram as terras recém 
“descobertas”: uma ampla geografia 
que dispõe de matéria prima para 
locupletar os ambicionados projetos 
de conquista. Os invasores buscavam 
as riquezas naturais tão importantes 
para a matriz; os evangélicos buscam 
a massa humana dolorida e ávida por 
esperança. 

Esta visão extra-bíblica pode 
ajudar a explicar porque o impacto 
ético dos evangélicos ainda é 
pouco notável em nossa pátria. Em 
seu livro A Cidade na Missão de 
Deus, Arzemiro Hoffmann – que 
é missiólogo, teólogo, filósofo e 
professor da Faculdade de Teologia 
Evangélica (FATEV), em Curitiba 
(PR) – procura restaurar a visão de 
Deus para a cidade. 

Seu ponto de partida é a palavra de 
Jesus diante da cidade de Jerusalém: 
“Jerusalém, Jerusalém, você, que 
mata os profetas e apedreja os que 
lhe são enviados! Quantas vezes 
eu quis reunir os seus filhos, como 
a galinha reúne os seus pintinhos 
debaixo das suas asas, mas vocês não 
quiseram”. (Lc 13.35 NVI)

A Cidade na Missão de Deus
Igreja um Projeto Ministerial Urbano
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Esta palavra do Senhor, 
segundo o autor, oferece a chave 
hermenêutica para compreender a 
missão de Deus para a cidade. Jesus 
vê a cidade sob um duplo enfoque: 
Na dimensão profética: ela é um 
centro de poder comprometido 
com a promoção de projetos 
de morte: “mata os profetas e 
apedrejas os enviados...”, por 
isso está sob o juízo de Deus, 
como demonstraram os profetas 
ao longo do Antigo Testamento 
Mas, ao mesmo tempo, ela está 
sob enfoque da misericórdia: 
“quantas vezes quis reunir teus 
filhos como a galinha...”. Esta é a 
dupla dimensão da missão de Deus 
para a cidade como um todo. À 
medida que a visão missionária da 
Igreja for do tamanho do coração 
de Deus, haverá esperança para 
uma transformação holística da 
realidade urbana.

A segunda abordagem do livro 
trata de analisar os construtores 
de cidade ao longo da Bíblia. 
Ressaltam-se as pretensões 
belicistas dos construtores de 
cidade, seus sonhos de opressão 
que culminam nos projetos 
monárquicos. O topo de suas 
empreitadas é simbolizado pela 
Babilônia, expressão da cidade 
dominadora, escravagista, idólatra 

e perversa. Em contrapartida, a 
cidade de Jerusalém, como 

capital espiritual do povo 
eleito, é portadora da 
missão de promover a 
paz e a justiça para toda 
as nações. Esta vocação 
estava intimamente 
ligada à função do 
templo: “A minha casa 
será casa de oração para 

todos os povos” (Is 56.7).
 Jesus reivindicou 

“A favelização, a criminalidade, 
o narcotráfico são as maiores 
expressões sociais da injustiça 
institucionalizada protagonizada 
pela elite nacional que vendeu 
este país com suas riquezas aos 
interesses do grande capital 
internacional”

urbanismo e missões

Arzemiro Hoffmann* 
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A Cidade na Missão de Deus
Igreja um Projeto Ministerial Urbano

a restauração desta vocação. 
Contudo, a Jerusalém histórica 
sucumbiu à tentação babilônica e 
experimentou sua derrocada final 
no ano 70, sob o comando do 
general romano Tito.

O Espírito Santo é derramado sobre 
os seguidores de Jesus reunidos em 
Jerusalém. Este é o povo da nova 
aliança portadora da “missio dei”. 
As grandes cidades, a partir do 
Pentecostes, tornam-se os corredores 
da missão de Deus. O caráter, a 
compaixão e o testemunho destemido 
das comunidades de Jesus são um 
gérmen de transformação humana e 
social que abalou as bases do Império 
Romano em poucos séculos.

Outro enfoque do livro trata 
de propor à Igreja um Projeto 
Ministerial Urbano. Este é 
elaborado à base do livro de 
Neemias. Nas pegadas deste 
missionário leigo encontramos 
o exemplo e os fundamentos 
para um projeto ministerial 
que vislumbra uma “missão 
integral” para a cidade. Sua 
oração, compaixão, visão, rede 
de contatos, sensibilidade com os 
dons e habilidades, administração 
dos conflitos, celebração das 
conquistas, capacitação continuada 

da liderança desafiam e, podem até 
revolucionar, ministérios baseados 
na repetição cíclica de rotinas 
eclesiásticas ou de programas 
improvisados.

Finalmente, o autor debruça-se 
sobre o processo urbanizatório 
brasileiro da segunda metade do 
século XX. 

Será que a Igreja Evangélica tem 
consciência do que representou 
a violência deste processo 
migratório que continua até agora 
com características distintas? 
O que isto representa como 
desintegração humana, social, 
familiar e espiritual? A favelização, 
a criminalidade, o narcotráfico 
são as maiores expressões sociais 
da injustiça institucionalizada 
protagonizada pela elite nacional 
que vendeu este país com suas 
riquezas aos interesses do grande 
capital internacional. 

Urge a manifestação profética das 
comunidades evangélicas brasileiras 
demonstrando que elas não apenas 
aguardam novos céus e novas terra, 
num escapismo apocalíptico, mas 
que testemunham seu compromisso 
com a missão integral, sensível a 
dor de seus irmãos e da criação 
que geme angustiada aguardando a 
manifestação dos filhos de Deus.

A peregrinação missionária da 
Bíblia segue do Paraíso para a Nova 
Jerusalém. Esta nova cidade não é 
fruto do engenho humano, mas é 
dádiva da misericordiosa graça de 
Jesus. Ela está no final da Bíblia não 
como utopia ou sonho. Mas como 
espelho para refletir a esperança 
daquele que fará novas todas as 
coisas: Jesus. À medida que a visão 
missionária da Igreja for do tamanho 
do coração de Deus poderemos 
sonhar com novos céus e nova terra 
e, sobretudo, com novas cidades.

Arzemiro Hoffmann  
é pastor luterano e professor da 

Faculdade de Teologia Evangélica 
(FATEV), em Curitiba (PR)
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“Urge a manifestação 
profética das comunidades 

evangélicas brasileiras 
demonstrando que elas não 

apenas aguardam novos 
céus e novas terra, num 
escapismo apocalíptico, 

mas que testemunham seu 
compromisso com a missão 

integral”



A

análise de conjuntura

Dicas para um 
casamento abençoado

Com mais de 50 
anos de casados,  
os missionários 
Russell Shedd, 76 
anos, e Patrícia, 72 
anos, falam sobre 
como encarar as 
dificuldades de um 
relacionamento 
a dois

mericano nascido na 
Bolívia, onde seus pais 
foram missionários, 

Russell Philip Shedd, de 76 anos, é 
uma das figuras mais respeitadas 
da Igreja atual. Teólogo, mestre 
e Phd em Teologia do Novo 
Testamento pela Wheaton Graduate 
School of Theology, da Escócia, 
Dr. Shedd é um dos fundadores 
da Edições Vida Nova e da Shedd 
Publicações sendo, também, autor 
de vários e importantes livros. 
Shedd atribui a longevidade 
de seu ministério, entre outras 
poucas coisas, ao sucesso de 
seu casamento com a também 
missionária Patrícia, de 72 anos. O 
casal já ultrapassou a chamativa 
marca de 50 anos de casados. E, 
levando-se os índices de separações 
dos dias atuais, inclusive entre 
líderes evangélicos, Russell e 
Patrícia têm muito o que tem muito 
a ensinar. Juntos tiveram cinco 
filhos - Timóteo, Nataniel, Pedro, 
Helena e Joy- que lhes deram 13 
netos. Nesta entrevista exclusiva, 
concedida à Revista Soma no início 
de fevereiro de 2008, os dois falam 
de seu casamento baseado no que 
chamaram de princípios da Bíblia. 
Falaram ainda sobre o dever de 
perdoar, a proximidade dos filhos e 
sobre como criar filhos tendo uma 
agenda super apertada.  

Soma - O senhor já ultrapassou 
a marca dos 50 anos de um feliz 
casamento. Mas existem muitos 
casais que enfrentam um grande 
desgaste na relação, provocado 
por conflitos constantes, pela 
desconfiança, ou, mesmo, pelo 
tempo e a rotina. Permanecer 
casado a qualquer custo é 
recomendável ou saudável?
Russell Shedd - Casado a 
qualquer custo não me parece a 
resposta bíblica. Se os maridos 
amarem, na prática, as suas 
mulheres como Cristo amou a Igreja, 
e se as esposas respeitarem seus 
maridos como a Igreja tem que 
respeitar seu Senhor, os problemas 
desapareceriam. O problema de 
fato é o pecado e desobediência. O 
pecado que a Bíblia autoriza para 
justificar a separação de marido e 
mulher é o adultério.
Soma - Deus não muda de idéia. 
Mas é possível perceber quando 
se tomou uma decisão errada ao 
escolher o parceiro e, a partir daí, 
tentar recomeçar com outra pessoa? 
Ou o correto é pedir para que 
Deus acerte a relação que já existe 
através de um milagre?
Russell Shedd - Não vejo base 
bíblica para abandonar o cônjuge 
por causa de incompatibilidade. 
Orar juntos, ler a Palavra juntos, esses 

Por Marcelo Dutra*



Dicas para um 
casamento abençoado

são os caminhos para a reconciliação. 
Junto com perdão, obviamente. O 
fundamental é amar como Pedro 
recomenda em 1 Pedro 3.1-7.

Soma - Quais os segredos de uma 
relação tão duradoura?
Russell Shedd - Temos de 
nos perdoar e voltar atrás com 
arrependimento. Não manter 
ressentimentos quando nos 
sentimos lesados. Outro bom 
conselho é sempre buscar a 
reconciliação se houver alguma 
barreira.

Soma - Deus de fato 
escolhe um companheiro ou 
companheira para cada um de 
nós como alguns acreditam, 
ensinam e pregam? Ou somos 
nós que o fazemos?
Russell Shedd - Claro que 
somos nós que escolhemos diante 
das possibilidades que Deus nos 
oferece. Mas observe: segundo a 
Palavra de Deus, não temos uma 
escolha para casar com um não 
cristão. Isso não deve ser ignorado.
Soma - Como saber se este 
ou aquele é a pessoa que Deus 
escolheu?
Russell Shedd - Mais importante 
do que a paixão que sentimos 
pela outra pessoa é a busca pela 

pessoa mais espiritual e dedicada 
ao Senhor até mesmo do que nós 
somos. Dessa maneira, estaremos 
sempre sendo desafiados a olhar 
para essa pessoa como modelo de 
espiritualidade e santidade.
Soma -As constantes viagens para 
pregar causam uma ausência lógica 
e devem provocar saudade tanto no 
que foi quanto em quem ficou. Por 
necessidade de ofício, o senhor está 
sempre viajando. Como venceu esta 
dificuldade?
Russell Shedd - Dependendo do 
Senhor, que faz tudo certo. Deus 
respondeu as orações da Patrícia 
dizendo que se ela me largasse nas 
mãos do Senhor, Ele iria suprir toda 
a necessidade dela. De lá para cá ela 
tem ficado contente com a minha 
ida e com minha volta para casa, o 
que ocorre normalmente dentro 
de quatro dias, ainda que, de 
vez em quando, fico fora 
por mais de uma semana. 
Ocorre ainda casos 
raros de eu ter que me 
ausentar de casa por 
um mês. 
Soma - A que 
o senhor atribui 
o crescimento do 
número de divórcios, 
onde um dos cônjuges 
é pastor de igreja 

ou líder de organização pára-
eclesiástica?
Russell Shedd - O mundanismo 
invade a Igreja tal como os outros 
modos de pensar. Aconteceu com 
a Igreja Católica e acontece com 
os evangélicos. O mundanismo 
permite a gente sentir e pensar que, 
se os outros estão se divorciando, 
Deus vai me perdoar, mesmo que 
eu saiba que é errado. O inimigo 
da santidade tem que ser a 
racionalização.
Soma - Como acompanhar e 
participar da criação dos filhos, 
da educação das crianças, e do 
desenvolvimento de cada um 
deles, quando o pai viaja muito? 

“Deus respondeu as 
orações da Patrícia 

dizendo que, se ela me 
largasse nas mãos do 
Senhor, Ele iria suprir 

toda a necessidade dela. 
De lá para cá, ela tem 

ficado contente com a 
minha ida e com a minha 

volta para casa”
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“O trato dos 
filhos requer 
muita sabedoria, 
especialmente quando 
um ou os dois pais 
estão ausentes por 
muito tempo. Digo 
com certeza que não 
é recomendável que 
os pais se ausentem, 
especialmente quando 
as crianças são 
pequenas”

Russell Shedd - Não foi tão 
difícil assim, uma vez que sempre 
procurei viajar bem menos 
quando meus filhos estavam em 
casa. Realmente não recomendo 
a ausência do pai até os filhos 
estarem bem formados.
Patrícia Shedd – É isso 
mesmo. Não tem sido um grande 
problema, uma vez que meu 
marido não viajou muito até os 
filhos crescerem e saírem de nossa 
casa. Agora tenho a minha filha, 
meu genro e netos morando atrás 
de nossa casa de modo que não 
estou sozinha nunca.
Soma - Há alguma dica, algum 

conselho para esses pais “ausentes” 
não se tornarem ausentes de fato? 
Russell Shedd - Muitos pais dão 

atenção especial para um filho 
um dia por semana. Pode ser 

uma hora apenas, mas dando 
atenção total ao filho ele o 
ajudará a entender que o pai 
ou a mãe o amam. O trato 
dos filhos requer muita 
sabedoria, especialmente 
quando um ou os dois pais 
estão ausentes por muito 
tempo. Digo com certeza 
que não é recomendável 
que os pais se ausentem, 

especialmente quando as 
crianças são pequenas.

Soma - Como não perder a 
liderança dentro de casa? 

Russell Shedd - A liderança na 
casa não necessita da presença física 
do pai. Precisa, sim, do respeito e da 
submissão da esposa, da mãe e de 
um pai que realmente seja um líder 
do seu lar no sentido bíblico.
Soma - Alguns defendem que 
as viagens para pregar, ou para 
participar de congressos, devem ser 
feitas pelo casal. Outros acham isso 
inviável porque acarreta aumento de 
custos e, às vezes, desconcentração 
dos objetivos da viagem. Como 
vocês trataram dessa questão 
atualmente? 
Russell Shedd - Costumamos 
viajar juntos uma vez que o 
congresso ou a igreja ofereça a 
passagem dela. Também sempre 
que podemos viajar juntos de 
carro ela vai comigo. No caso de 

acarretar despesa alta, ela fica 
em casa. 
Patrícia Shedd - Como não 
gosto muito de viajar, não me 
sinto mal ficando em casa quando 
ele está fora.
Soma - Qual o nível de atividades 
da esposa de um pastor como 
o Dr. Russell Shedd? A senhora 
também viaja a congressos e outras 
atividades? 
Patrícia Shedd - Eu coopero 
com o ministério de meu genro 
que é pastor da igreja Batista 
de Jardim Consórcio, em São 
Paulo capital. Ainda tenho que 
responder aos muitos telefonemas 
que recebemos diariamente, uma 
vez que não temos secretária para 
cuidar disso e o pastor Shedd não 
tem celular. Às vezes participo de 
aconselhamento também.
Soma - O que o casal gosta de 
fazer para relaxar, aproveitar 
a vida quando não está 
trabalhando? O lazer é importante 
já que aumenta a coesão e 
cumplicidade do casal?
Patrícia Shedd - O que mais 
gostamos é de conversar um 
com o outro depois de uma 
viagem. Vamos para a casa de 
nossa filha e genro para falar 
dos acontecimentos durante a 
ausência. Outra coisa maravilhosa 
são as refeições em família. Elas 
são uma bênção. Gostamos de ler 
juntos na cama, um para o outro. 
São sempre livros de interesse 
mútuo. Essa é a nossa diversão 
preferida.



T R A D I Ç Ã O
E X A T I D Ã O

Imagine se ainda tivéssemos que ler a primeira versão da Bíblia 
em língua portuguesa, traduzida por João Ferreira de Almeida no 
século XVIII? Uma pergunta simples como essa nos ajuda a 
compreender a importância fundamental do trabalho que 
exegetas, lingüistas e outros estudiosos das Escrituras vêm 
desenvolvendo, ao longo de séculos, em torno do texto bíblico.

O tradicional texto de Almeida, por exemplo, desde 1840, tem 
passado por diversas revisões. Dois séculos e meio após sua 
primeira publicação, chega às mãos do público cristão a nova 
versão Almeida Século 21, fruto de um novo trabalho de 
tradução e revisão inspirado pela versão Revisada de acordo com 
os Melhores Textos em Hebraico e Grego, publicada em 1967 pela 
Imprensa Bíblica Brasileira. Essa nova versão visa produzir o texto 
bíblico que João Ferreira de Almeida produziria se pudesse 
realizar sua obra em nossos dias.

Tradição, exatidão e fluência: essas três palavras resumem as 
principais características da nova versão Almeida Século 21.

“Acredito que não vai demorar muito para a Bíblia Almeida Século 21 
se tornar um sucesso em termos de aceitação, uma vez que tem 
algumas atraentes vantagens para convencer os brasileiros a escolher 
este texto como sua Bíblia predileta.”

Russell Shedd
Presidente Emérito de Edições Vida Nova

Conteúdo
• Cada livro da Bíblia é introduzido por uma 
   análise e um estudo de autoria do texto, 
   desenvolvidos pelo Dr. Russell Shedd.

• Contém 16 mapas coloridos, registro de leituras   
   bíblicas e tabela de pesos e medidas.

 

Co-edição: Distribuição Exclusiva:
Edições Vida Nova
(11) 5666 1911
www.vidanova.com.br
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Construído por astrônomo cristão, 
observatório da Serra do Caparaó 
(MG) vira ponto turístico

Um cientista de olho 
na morada de Deus
Traço marcante e decisivo 

na personalidade de um 
líder é sua capacidade de 
explorar terras bravias e 

navegar em mares desconhecidos. 
Em suma: é sua capacidade de 
criar. Basicamente, de criar 
caminhos por onde todos os que 
depois por eles passarem jamais 
pensem que houve um tempo 
quando eles não estiveram ali. 
Líder é aquele que faz haver 
onde não havia e que faz parecer 
natural aquilo que só existe 
porque ele próprio foi além do 
naturalmente existente. Um 
exemplo de liderança criadora 
está num feito científico notável, 
na Serra do Caparaó, em Minas 
Gerais, cujo roteiro turístico tem 
desde 2003 um atrativo a mais. 

Além do interesse que a região 
desperta nos excursionistas 
por conta do Pico da Bandeira, 
o terceiro maior do país, os 
adeptos da astronomia e curiosos 

em geral têm agora um motivo 
especial para visitar a área. 
Numa realização considerada 
por especialistas um prodígio de 
técnica e persistência, o protético 
Hodias Miranda planejou, 
construiu e dirige o Observatório 
Computadorizado HM, localizado 
no terraço de sua casa na Vila 
do Alto Caparaó. Cristão, Hodias 
Miranda faz da observação 
astronômica um caminho 
adicional para chegar mais perto 
de Deus.

“É uma crença muito íntima, 
que nem todos poderiam aceitar, 
mas estou convicto de que, se 

Deus mora em algum lugar, sua 
casa fica no centro do universo, 
que é a constelação de Órion, na 
Via-Láctea”, declara, consciente 
de que idéias desse tipo podem 
aproximá-lo da caricatura do 
cientista maluco. Acha também 
que provavelmente será por meio 
de uma espécie de porta estelar 
nessa constelação que Jesus Cristo 
romperá o espaço para descer 
à terra em sua segunda vinda: 
“Órion tem uma configuração 
original e misteriosa. A ciência 

liderança
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Marcelo Castro Nunes* 



O mais difícil foi a importação 
do telescópio,um poderoso 
equipamento de alta definição, 
dos Estados Unidos. Entraves 
alfandegários quase impedem a 
retirada do instrumento cuja lente 
apocromática se movimenta num 
ângulo de 360 graus, varrendo 
o céu do Alto Caparaó na 
tentativa de capturar um evento 
cósmico qualquer que coloque 
o Observatório HM na história 
da astronomia. “Eventos desse 
tipo, como explosão de estrela, 
ocorrem a largos intervalos 
de tempo. Observá-los é um 
milagre.” 

Hodias Miranda conhece suas 
limitações, entendendo que a 
capacidade de observação da 
estrutura que montou está a anos-
luz dos poderosos observatórios 
americanos. Para montar o 
observatório, valeu-se de duas 
obras básicas: o dicionário 
astronômico de Ronaldo 
Mourão e o Atlas astronômico 
da Universidade de Cambridge, 
presenteado por um amigo e cujo 
inglês decifra com dificuldade. 
Apesar disso, seu trabalho 
recebeu uma avaliação altamente 
favorável da parte de astrônomos 
de renome:

“O observatório foi 
extremamente bem projetado. 
O telescópio é o melhor de uma 
instituição amadora brasileira, 
prestando-se muito bem às 
condições atmosféricas de 
Alto Caparaó. A cúpula está 
no nível de várias cúpulas 
profissionais espalhadas pelo 
mundo”, afirma Renato Las 
Casas, professor de astronomia 

da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Ronaldo Rogério 
de Freitas Mourão, astrônomo 
brasileiro de fama internacional, 
já manifestou o desejo de 
visitá-lo, reconhecendo sua 
importância para astronomia no 
país: “Ele não apenas viabiliza 
a observação astronômica em 
uma região estratégica como a 
Serra do Caparaó, mas funciona 
também como um valioso 
elemento de divulgação da 
astronomia”. 

Para Hodias Miranda, a 
avaliação positiva dos mestres 
da astronomia é um reforço à 
sua intenção de aperfeiçoar o 
gabarito técnico do observatório, 
visando a torná-lo cada vez mais 
profissional. Seu objetivo é fazer 
com que os turistas oriundos de 
todas as partes do Brasil e do 
mundo tenham uma experiência 
que os leve a ref letir sobre a 
importância da astronomia e 
sobre a grandeza do Deus que 
criou o universo. 

Marcelo Castro Nunes  
é jornalista

“Para montar o 
observatório, (Hodias) 
valeu-se de duas obras 

básicas: o dicionário 
astronômico de 

Ronaldo Mourão e o 
Atlas astronômico 

da Universidade de 
Cambridge”

ainda não desvendou o que existe 
na região por trás da figura da 
Cabeça de Cavalo. Creio que de lá 
alguma coisa maravilhosa haverá 
de acontecer”.

Crendo ou não nessas idéias, 
quatro mil pessoas, com seu nome 
devidamente registrado num 
livro de presença, já visitaram 
o Observatório HM. Várias 
delas vieram do exterior. O 
sonho do protético começou a se 
concretizar a partir do anúncio 
em uma revista emprestada por 
Martins Talka, morador de Alto 
Caparaó que se interessava por 
pesquisa cientifica. Miranda 
adquiriu seu primeiro telescópio 
e, com a aquisição, o sonho 
começou a realizar-se. 

Observatório 
custou U$ 35 mil 
e 15 anos de 
trabalho

O observatório no terraço de 
sua casa em Alto Caparaó seria só 
uma questão de tempo – 15 anos 
para ser exato – e de U$ 35 mil, o 
custo total do projeto, mais uma 
infinidade de detalhes técnicos. 
Hodias Miranda criou primeiro a 
maquete do observatório, feita de 
fios de cobres ligados por solda 
branca. Em seguida, desenhou 
e encomendou a um engenheiro 
mecânico a cúpula giratória, que 
pesa 800 quilos e levou seis meses 
para ser construída. 
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s ma abril de 2004

s ma abril de 2004

paradigma 

É outra dessas palavras da 
moda usadas em geral para 
significar exatamente nada. E 
cai perfeitamente no gosto de 
um academicismo pedante e 
estéril. Há quem saiba e possa 
usar, mas muitos dos que usam 
o fazem apenas para exibir 
um conhecimento que não 
possuem. Paciência. Vivemos 
na época em que apenas 
parecer é suficiente.

Em compensação, “vergonha 
na cara”, expressão forte e 
importante, vai sumindo da 
boca e da conduta de muita 
gente que de fato só parece 
gente.

orgulho e heterofobia

Falar em “orgulho gay” é 
uma estupidez. O que faz com 
que um homossexual, pelo 
simples fato de sê-lo, deva 
pessoalmente se orgulhar 
disso? Qual é o mérito, para o 

indivíduo e para a sociedade, 
em se ter este tipo de 
“orientação sexual”? 

No mesmo tema, quem 
anda falando de uma suposta 
fobia à prática sexual com 
pessoas do mesmo sexo, 
sendo intelectualmente 
honesto  deveria admitir que 
os  heterófobos é que   são 
os verdadeiros pacientes 
do medo mórbido de que 
acusam os adversários do 
homossexualismo.

bolsa – ditadura

A exemplo de Ziraldo, Jaguar 
e outros que estão recebendo 
indenizações e pensões por 
alegados prejuízos pessoais e 
profissionais sofridos durante  
o regime militar, também este 
escriba  anda pensando em  
exigir sua Bolsa-Ditadura. 
Setorista no velho Galeão, o 
coronel de plantão me proibiu 
de informar que o Brasil 
comprava medicamentos  de 

Cuba enquanto para o público 
externo o governo vendia uma 
história muito diferente.

Pensando bem, na época eu 
era um mero foca que nem 
sabia muito o que estava 
fazendo. Os que hoje recebem 
a Bolsa-Ditadura, sim, estes 
sabiam: Estavam fazendo um 
ótimo investimento financeiro. 
E o melhor de tudo: com 
a glória adicional de ter 
combatido a ditadura por amor 
à liberdade e à democracia.

alternância saudável

Ganhando Obama ou McCain, 
os americanos continuarão 
lutando contra uma crise 
econômica sem tamanho. 
Culpa de quem empresta para 
quem não pode pagar e culpa 
de quem empresta sem poder 
pagar. 

Daqui, o nosso Grande Çábio 
continuará destilando suas 
frases de extrema sutileza e 
sabedoria. E o Brasil perdendo 
jogos fáceis contra os caudilhos 
de fronteira.

Há esperança

Seguindo rápido pela calçada 
para o metrô, emparelho com a 
menininha negra, magrinha, de 
uns 11 anos, que vai andando 
e lendo um livro ao mesmo 
tempo. Diminuo o passo, elogio 
seu empenho intelectual, mas 
advirto para os postes e outros 
obstáculos à frente. Ela diz que 
está de olho em tudo. Pergunto 
sobre o de  que trata o livro: 
“Histórias fantásticas e poesia”, 
responde ela, acrescentando 
que gosta muito de ler. 
Pergunto se já leu a Bíblia: 
“Já, sim. Sou cristã. Pertenço à 
Quarta Igreja Batista do Rio de 
Janeiro”.

Entrou na escola municipal 
e eu segui meu caminho. 
Espero que um dia ela chegue 
no mínimo a Ministra da 
Educação. 

*Macéias Nunes é pastor e 
jornalista

Houve um tempo que era  um tal de “a 
nível de”  pra cá, “enquanto tal” pra lá. 
“Inserido no contexto” ficou na moda aí 
pelos anos 70. Agora é “impactar”. Para 
quem anda “impactando” muito, é bom 
dar uma olhada na acepção de número 4 
do Aurélio Século XXI. O dicionário deixa 
claro o perigo de uma congestão intestinal 
por parte de quem exagera nos modismos 
vocabulares.

Impactar
Macéias Nunes*
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da criança e do adolescente

Ações socio educativas: 
“a dimensão religiosa é forte, não desprezível”
Lenildo Medeiros*

Com o objetivo de padronizar 
a assistência religiosa aos 
adolescentes em conflito com a 
lei, evitando o “proselitismo e 
a doutrinação”, e priorizando a 
disseminação de valores comuns 
às religiões como parte de uma 
proposta pedagógica integradora, 
o Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas do Rio de Janeiro 
(Degase) iniciou parceria com o 
Instituto de Estudos da Religião 
(Iser) para a realização de uma 
pesquisa sobre os “Potenciais e 
Limites da Assistência Religiosa 
no Sistema Socioeducativo”. 
O lançamento do projeto de 
pesquisa, solicitada pessoalmente 
na sede do Iser pelo diretor geral 
do Degase, Eduardo Gameleiro, 
aconteceu dia 25/9, numa 
reunião de profissionais das duas 
organizações com cerca de 50 
representantes de instituições 
religiosas, na sua maioria, cristãos 
católicos.

A conclusão da pesquisa 
está prevista para fevereiro e 
março de 2009, com um curso 
para assistentes religiosos, 
uma proposta de revalorização, 
construção ou adaptação do 

espaço físico de capela ecumênica, 
e um seminário para lançamento 
da publicação do relatório 
final. O evento aconteceu sem 
a presença, anteriormente 
confirmada, do diretor geral do 
Degase. E o diretor da unidade 
anfitriã do encontro, a Escola 
de Gestão Socioeducativa Paulo 
Freire, no bairro da Ilha do 
Governador na capital carioca, 
também não participou. Ambos 
estavam em Brasília e enviaram 
representantes. 

Durante a mesa redonda do 
evento de lançamento do projeto, 
a pesquisadora da PUC-Rio e 
UFRJ, Ana Quiroga, autora 
do estudo Religiões e Prisões 
(Iser, 2004), afirmou que “a 
dimensão religiosa é forte e não 
desprezível”. Ela argumentou 
que, apesar do historicamente 
compreensível distanciamento, 
desconhecimento, incluindo, 
até certo ponto, tentativas de 
desqualificação e preconceito, por 
parte de profissionais de Serviço 
Social, Educação e Psicologia 
contra a prática da assistência 
religiosa nesses contextos, é 
preciso reconhecer a força e 

potencial da religião, como, 
por exemplo, o de dar sentido 
de vida, formar comunidade 
de irmãos. Segundo ela, a 
orientação espiritual é admitida 
nos contextos em que tais 
profissionais trabalham “mais 
por uma questão legal do que 
por verem algum sentido nesses 
grupos”. 

Ana Quiroga criticou, no 
entanto, a competição entre 
os assistentes religiosos, que 
se tratam com ressentimentos, 
concorrência brutal, luta por 
ganhar mais adeptos, por vezes, 
passando pela desqualificação 
da outra mensagem religiosa. 
E ressaltou o problema do 
enrijecimento das estruturas 
institucionais e doutrinárias, que 
precisa ser enfrentado na busca do 
resgate do essencial humanizador 
do poder da religião.

Entre os representantes do 
Degase, a tônica do discurso 
foi a importância da busca de 
conhecimento sobre o fenômeno 
da assistência religiosa e a 
tentativa de desestimular 
a doutrinação e prática do 
proselitismo feita pelos agentes 
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Ações socio educativas: 
“a dimensão religiosa é forte, não desprezível”

religiosos nos adolescentes. Esta 
segunda atitude pode ser resumida 
pela frase de Eugênia Maria, 
coordenadora de Saúde do Sistema 
e representante do diretor geral, 
na reunião: “Se eu dissesse que a 
minha religião é boa e a do outro 
é errada, eu já estou pecando”. 

A coordenadora da Divisão de 
Serviço Social do Degase e líder 
do Grupo de Trabalho que discute 
a assistência religiosa no Sistema, 
Marise Neves, reconheceu a 
resistência de profissionais ao 
trabalho dos religiosos. “Muitos 
colegas exorcizam essa idéia 
de que a religião pode estar 
conosco”. Mas defende a prática, 
“através de uma integração 
da proposta religiosa com a 
pedagógica”. 

Segundo a assistente 
social, o Degase-RJ busca um 
reordenamento dos grupos 
religiosos nas unidades, suas 
atividades e agenda. Informou 
que está sendo feito um 
cadastramento dos voluntários 
das diversas religiões e a 
solicitação de documentação das 
igrejas e entidades religiosas. 
Dados embrionários deste 

cadastramento, consolidados em 
2007/2008, revelam o crescimento 
do número de grupos religiosos 
na entidade, a predominância 
de evangélicos e católicos, e 
que a maioria realiza atividades 
voltadas para “doutrinação”: 
leitura bíblica, orações, palestras, 
peças teatrais, filmes e cânticos. 

   “O adolescente em conflito 
com a lei é visto pela sociedade 
como ser que precisa de salvação”, 
disse Marise para explicar o 
crescente interesse e, em seguida, 
criticar tal compreensão por 
ter como conseqüência uma 
postura assistencial e repressiva. 
Defendeu uma postura de 
incentivo à auto-reflexão, 
orientadora e não repressora, 
uma assistência religiosa que vá 
“além desse tipo de atividade”, 
priorizando alternativas que 
ensinem de valores comuns. 

   O diretor geral do Instituto 
de Estudos da Religião (Iser), 
Pedro Strozenberg, explicou os 
fundamentos e procedimentos da 
pesquisa. Disse que a entidade 
tem a visão de fornecer subsídios 
de informação para “políticas 
públicas que garantam o avanço 

da democracia, inclusive no 
que diz respeito ao tema da 
assistência religiosa”. Contou 
que foi procurado em março 
pela direção do Degase e que, 
nesta parceria, o Iser pretende 
estudar o assunto e buscar 
respostas através de uma pesquisa 
que incluirá, prioritariamente, 
três meses de entrevistas 
com adolescentes, assistentes 
religiosos e funcionários, para 
propor um “projeto pedagógico, 
sustentável, transparente de 
assistência religiosa, que conduza 
ao que chamou de “processo de 
transformação mais profunda 
que ingressar nesta ou naquela 
religião”. Strozenberg falou 
também da preocupação da 
pesquisa em não isolar o tema da 
religião da educação e da saúde. 

Além das entrevistas e visitas 
às 25 unidades do Degase no 
Rio de Janeiro, o Iser pretende 
fazer um estudo das experiências 
internacionais e nacionais, dialogar 
com os regimentos internos, 
conversar com diretores.

* Lenildo Medeiros é pastor, jornalista 
e editor-executivo da Agência Soma - 

agência cristã de notícias. 
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O

oficina de palavras

Trindade e
referênciasanafóricas

terceiro mandamento diz: 
Não tomarás o nome do 
Senhor teu Deus em vão: 

porque o senhor não terá por inocente 
o que tomar o seu nome em vão (Êxodo 
20.7). Em função desse mandamento, 
os hebreus nutriam um profundo 
respeito ao nome de Deus. Eles nem 
sequer o pronunciavam. Para se referir 
a ele, na escrita, usavam o tetragrama 
inefável: YHWH. Havia um verdadeiro 
ritual, que era seguido rigorosamente 
pelos copistas ao transcrever as 
Escrituras. Para escrever essa palavra, 
usavam uma pena exclusiva, de ouro, 
que era lavada sete vezes após o uso, e 
usada novamente quando o tetragrama 
surgisse no texto outra vez. Mais 
tarde, no lugar do tetragrama, 
passaram a deixar o espaço em 
branco. Nas leituras públicas, ao 
chegar ao espaço em branco, o leitor 
fazia uma pausa, e o povo identificava 
que ali deveria estar o nome de Deus e 
prostrava-se reverentemente.

Nos textos em português, referências 
anafóricas feitas a uma das Pessoas da 
Trindade geralmente eram grafadas 
com iniciais maiúsculas. Mais tarde 
essa prática caiu em desuso. Por 
exemplo, no Hinário para o Culto 
Cristão, editado pela Juerp em 
1990, todos os pronomes que 
se referem a Deus, a Jesus 
e ao Espírito Santo estão 
grafados com iniciais 
minúsculas. Em 
nosso contexto não 
significa falta de 
reverência a Deus 
escrever “Que esta 

igreja sempre seja consagrada só a 
ti” (611 HCC) e não “consagrada só a 
Ti”, como está no Cantor Cristão (411), 
editado anteriormente. 

Mas, se não estou enganado, aquela 
prática antiga evoluiu com muito 
vigor nos dias atuais. Formas como 
Dele, d’Ele, dEle, d’Aquele, dAquele, 
n’Aquele, nAquele surgem hoje 
no texto evangélico sem a menor 
cerimônia e sem a menor necessidade, 
quase sempre. Entretanto, se o redator 
faz questão absoluta de destacar 
essas formas, inspirado nos hebreus, 
deve fazê-lo sem agredir o sistema 
ortográfico do idioma, grafando DELE, 
DAQUELE, NAQUELE.

Uma referência anafórica é aquela 
feita a um termo citado anteriormente 
no texto. Justifica-se o uso da inicial 
maiúscula em um pronome quando 
há dois antecedentes, como, por 
exemplo, “Deus” e “o homem”. 
Neste caso, a expressão 

“Sua vontade”, usada anaforicamente, 
refere-se à vontade de Deus, e não à 
do homem. Se o único antecedente é 
“Deus” não há necessidade de destacar 
o pronome. Mas, se o pronome for 
“Ele”, o uso da maiúscula é normal. 

Adalberto Alves de Sousa
é professor do STBSB (Seminário 

Teológico Batista do Sul do Brasil) 
e do CIEM (Centro Integrado de 

Educação e Missões)

Adalberto Alves de Sousa*

   ano 5   nº 10   s ma22



Trindade e
referênciasanafóricas

ministério: saúde

Administração 
hospitalar também é 
vocação missionária

A necessidade e importância do 
relatório “Desempenho hospitalar no 
Brasil – Em busca da Excelência”, 
lançado em junho pelo Banco 
Mundial, o Instituto Brasileiro 
para Estudo e Desenvolvimento do 
Setor de Saúde e Editora Singular, 
com um “panorama do setor 
hospitalar brasileiro” e “análises 
em profundidade dos elementos-
chave necessários para promover e 
assegurar a excelência no desempenho 
hospitalar”, fica ainda mais evidente 
para quem conversa com pacientes 
de alguma unidade de saúde pública 
no Brasil. Isso porque, nesse tempo, 
poderá ouvir histórias como a da 
mulher que ficou 3 semanas numa 
maca no setor de emergência e só 
subiu para um quarto quando a irmã 
dela resolveu denunciar à televisão 

o que estava acontecendo, mas não 
a tempo de evitar que o estado de 
sua familiar piorasse. Ou histórias 
como a do filho que chegou no 
hospital e não encontrou mais sua 
mãe, que havia sido transferida, à 
revelia, para uma casa de saúde sem 
mínimas condições de atendê-la 
naquilo que necessitava. Ou, ainda, 
casos de evidências de má vontade e 
insatisfação de funcionários, médicos 
e enfermeiros, bem como cenas 
de péssima conservação e limpeza 
patrimonial. E o que se espera é que o 
conhecimento de situações desse tipo 
e a leitura do relatório, coordenado 
por Gerard M. La Forgia e Bernard F. 
Couttolenc, sirvam de motivação para 
profissionais cristãos da área e para 
o despertamento de vocações para a 
luta contra tais barbaridades, que se 

repetem diariamente na porta e no 
interior de hospitais em todo o país. 
Algo além da importante capelania 
hospitalar, mas que seja mais focado 
na influência positiva sobre o dia-a-
dia da administração hospitalar.

Tantos casos de maus tratos 
e negligência e a incredulidade 
crescente da população não permitem 
sequer que sejam dados os nomes 
dos personagens, porque temem 
represálias. Mas que tais histórias, que 
representam amostras de um universo 
ainda mais chocante, e os dados do 
relatório, cujo resumo você pode ler 
aqui, conduzam a pensar sobre como 
seria se verdadeiras testemunhas 
de Cristo estivessem atuantes em 
postos-chave da administração da 
saúde pública no país. Com diretores, 
chefes de enfermagem e líderes 
médicos que combatessem, com 
base sólida de caráter, competência, 
capacidade de trabalho, fé e amor, 
a falência do sistema e a maldade 
quase generalizada, que devora os 
recursos que existem, sem permitir 
que cheguem ao final da linha, na 
qualidade do atendimento ao doente.

Uma afirmação feita na 
apresentação do relatório é: “Nos 
países de baixa e média renda os 
hospitais são o centro do sistema 
de saúde... eles formam a base para 
um bom atendimento à saúde. No 
entanto, em muitos dos países em 
desenvolvimento os hospitais têm sido 
sistematicamente negligenciados”. 
Neste trecho, a idéia de uma estratégia 
parece clara: agentes do Reino de 
Deus, éticos, comprometidos com o 
evangelho, dispostos a pagar o preço, 
e tecnicamente competentes, devem 
procurar ocupar cargos de direção e 
chefia de hospitais, e encarando esta 
função como a de missionários, o que, 
de fato, são.  

* Lenildo Medeiros é pastor, 
jornalista e editor-executivo da Agência 

Soma - agência cristã de notícias.

Lenildo Medeiros*
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conexão américa latina

Luciano Vergara*

Já não se vê o brilho cúprico da 
Estátua da Liberdade. Em outros 
tempos, ela sinalizou a “terra da 
liberdade” a milhões de imigrantes 
– na maioria, europeus. Chegavam 
em navios e alcançavam, pela foz do 
rio Hudson, o porto de Nova York, 
na expectativa de trabalho, comida 
e segurança. Hoje, quem bordeja a 
Staten Island numa balsa repleta de 
turistas, enxerga a “velha senhora” 
de metal totalmente esverdeada pela 
reação do cobre aos elementos do ar. 
A emoção dos refugiados do Velho 
Mundo é apenas uma recordação 
em preto e branco de um tempo 
que passou e, enquanto passava, foi 
mudando a cara dos Estados Unidos 
da América do Norte.

No presente, enquanto o tecido 
social dos EUA parece se desintegrar 
sob a corrupção e a perda das 
caras liberdades individuais, há 
muito consagradas pela primeira 
constituição republicana da 
história, a toque de um suposto 
combate ao terrorismo que onera 
os contribuintes, mas rende para 
alguns compadres empresários. 
No rastro de rombos deixados por 
enormes companhias do mercado 
financeiro, fragilizam-se as noções 
mais básicas de economia, segundo 
as quais não se dá dinheiro público a 
banco irresponsável.

Os candidatos que ora disputam 
a Casa Branca são inexperientes 
na condução de crises como a que 
vem se desenhando. Mas George 
W. Bush tem demonstrado que não 

é preciso entender de crise para ser 
presidente de uma superpotência. 
Mas alguém terá dito isso à crise? 
De costa a costa do território e por 
todo o planeta, apareceu a nova 
face americana, ainda indefinida 
entre o rosto mulato do democrata 
Barak Obama e a cara pálida do 
republicano John McCain. Se é cedo 
para dizer por qual deles o eleitorado 
yankee irá se decidir, já é tempo de 
reconhecer que, no trato, o manto 
de estadista veste melhor Obama, 
com o seu olhar altivo e sereno e 
o discurso bem articulado na voz 
bem colocada, do que no atarracado 
McCain. O republicano, esquivando-
se de encarar o adversário, apenas 
realçava a noção generalizada de 
que é, além de orador medíocre, 
também uma pessoa “travada” 
em outros quesitos. Nesse pleito, 
só a rebeldia de alguns de seus 
parlamentares evitou que o Partido 
Republicano tivesse papel mais 
patético.

Esperado por bilhões de pessoas 
em todo o globo, o debate pouco 
acrescentou além da constatação 
da crise óbvia em que se meteu a 
superpotência do Norte, arrastando 
com isso as economias mundiais 
para o olho de uma tormenta. 
Os gastos militares no Iraque e 
no Afeganistão, um dos pontos 
mais controvertidos da disputa 
presidencial dos EUA, e o colapso 
das hipotecas, alimentadas pelo 
crescente endividamento interno, 
deram o tom do espetáculo. Quem 
esperava da pauta que fossem 

Tempo de liberdade
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contempladas as questões latino-
americanas viu-se obviamente 
frustrado, pois continua claro 
que o futuro governante da maior 
economia do planeta continuará 
a tratar a América Latina como 
agenda de segunda linha. Do alto de 
seu importante cargo e ocupações 
mais urgentes, restará ao novo chefe 
norte-americano permitir ao Brasil 
exercer uma morna liderança da 
região.

O que esperar, de imediato, 
nesse cenário? Faremos “tudo o 
que o “Mestre” mandar ou, em 
vez disso, já não existirá mais um 
“mestre”? Em um comentário na 
TV, o embaixador e ex-ministro 
Marcílio Marques Moreira declarou 
que o mundo esteve bi-polarizado, 
ficou mono-polarizado e está 
cada vez mais sem polarização, 
afinando-se com outras percepções 
que anunciam a relativização da 
liderança norte-americana. Sintomas 
disso são o declínio do padrão dólar 
na economia e a elevação de outras 
lideranças mundiais que vieram 
compartilhar a influência nos 
diferentes cenários.

O momento é fráctil e a conjuntura 
sofre um espasmo, modificando a 
silhueta política e alterando o eixo 
do poder. Num Brasil em que se 
formaram consideráveis reservas 
financeiras, vindas em parte das 
somas arrancadas aos contribuintes, 
em outra, de ganhos oriundos da 
balança comercial, idem do ‘boom’ 
que ‘surfou’ na alta do barril de 
óleo, a estabilidade política e a 
popularidade de seu chefe maior 
até encorajam desdenhar os efeitos 
– para uns, questão de tempo – da 
crise que prenuncia um temporal. 
Então, enquanto os EUA tentam 
limpar o olho do cisco incômodo, 
outras nações se reorganizam no 
tabuleiro. Não por acaso, Venezuela, 
Equador e Bolívia ousam um 
retrocesso autoritário em nome do 
proletariado e do nacionalismo.

A história é dinâmica e as regras 

mudam: “um dia é o da caça, outro 
do caçador”. Agora, “enquanto 
a onça bebe água”, a diplomacia 
brasileira tem tempo para ajudar 
na consolidação da liderança 
regional, tornando-a mais concreta 
e consistente. Mesmo com lacunas 
sociais e reformas pendentes, os 
brasileiros têm a possibilidade de 
embarcar no “trem da história”. 
Mas o melhor uso de seu potencial 
não ocorrerá se se repetir a velha 
fórmula imperialista. As recentes 
reações à construtora Odebrecht 
no Equador e Petrobras na Bolívia, 
por mais chauvinistas que tenham 
sido, servem de alerta ao Brasil. 
É possível ser internacionalmente 
relevante sem querer mandar no 
país dos outros, sem colonizar, sem 
reduzir as relações exteriores à mera 
exploração dos vizinhos.

Nas palavras de Jesus pela pena 
de Lucas: “Mais bem-aventurado é 
dar que receber” (Atos 20.35) está 
implícita a lição – dita franciscana 
– de que “é dando que se recebe”. 
Os povos mais sofridos dão sinal 
de que não têm mais esperança nas 
grandes economias, como ficou 
claro em Timor-Leste, Ruanda, 
Camboja e Uganda, entre outros. As 
ações “libertadoras” na Ásia Central 
têm acenado com uma democracia 
assentada em valores movediços 
que cheiram a carnificina. Por 
isso, o caminho mais seguro para 
uma liderança que faça amigos 
em vez de odiosos revanchistas é 
aperfeiçoarem-se os vínculos de 
solidariedade. Ser o maior entre 
os pequenos é melhor do que ser o 
menor entre os grandes. Mas isso 
tem que ser mais do que discurso 
oportunista, requer uma nova 
“tocha da liberdade”, sem o azinhave 
esverdeado pela enferrujamento 
dos valores humanitários, mas 
cristalizados em projetos de longo 
prazo e posicionamentos políticos 
firmes.

* Luciano Vergara é jornalista e 
pastor metodista

Tempo de liberdade
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O teólogo 
ExistE para servir 
o Povo comum 
das igrejas

Lenildo Medeiros*

“Bendito o que semeia livros, 
livros a mancheias, e manda o povo pensar. O 

livro batendo n´alma é gérmen que faz a palma, 
é chuva que faz o mar”. (Castro Alves) 

dicas de livros

declaração dos autores 
de Teologia Sistemática, 
Franklin Ferreira e 

Alan Myatt, não significa que “a 
teologia deve ser superficial ou 
excessivamente facilitada. Pelo 
contrário, tem de enfrentar e tratar 
com o pensamento mais complexo 
que o mundo oferece”. No entanto, a 
base de sua compreensão, com a qual 
tenho que concordar, é: “Se a teologia 
não levar o povo a se aproximar mais 
de Deus, será melhor que o teólogo 
procure outra coisa com que se 
ocupar e deixe de perder seu tempo 
fazendo um trabalho que é inútil”.

Quando comecei a ler esta Teologia 
Sistemática, de Edições Vida Nova, 
a primeira impressão, depois 
confirmada, foi a de ter em mãos 
um trabalho de pesquisa muito bem 
feito, com abrangência de citações e 
bibliografia, e uma abordagem com 
toque de brasilidade. Além disso, 
as 1.218 páginas do livro trazem 
um bom estímulo para aquele que 
deseja dar mais tempo para a volta 

ao estudo dos temas da Teologia, 
não apenas utilizando a obra em 
questão, mas através da comparação 
com o que dizem as outras fontes 
disponíveis. Trata-se de um conteúdo 
edificante e esclarecedor que promove 
a reflexão e tem uma premissa 
conservadora, no bom sentido (sem 
ser simplista), e de um roteiro de 
estudos desta que, nos seminários e 
faculdades teológicas, costuma ser 
chamada de a rainha das ciências.

No meu caso, essa nova fase de 
estudos tomou como primeiro tema a 
questão da doutrina da natureza do 
ser humano (capítulo 11 da obra em 
questão), especialmente no que diz 
respeito ao tema da criação à imagem 
e semelhança do Criador. E se tornou 
a melhor coisa que fiz no período, 
em termos de crescimento espiritual, 
em tempos de tanta dificuldade de 
encontrar esse tipo de alimento para a 
alma em reuniões em templos.

Por isso, recomendo a leitura desta 
e de outras fontes que poderão ser 

A usadas em estudos guiados por um 
tema teológico geral, talvez proposto 
inicialmente pela recente obra de 
Ferreira e Myatt, Teologia Sistemática, 
mas que siga, ao longo de vários dias, 
através de comparações de textos e 
reflexões, como forma de alimento 
espiritual.

Ferreira, Franklin e Myatt, Alan. 
Teologia Sistemática. Vida Nova, 
2007.

Berkhof, Louis. Teologia 
Sistemática. Cultura Cristã, 2002.

Erickson, Millard J. Introdução 
à Teologia Sistemática. Vida 
Nova, 1997.

Ladd, George Eldon. Teologia do 
Novo Testamento. Hagnos, 2003.

Von Rad, Gerhard. Teologia do 
Antigo Testamento. Vols 1 e 2. ASTE, 
1996.

Elwell, Walter A. (ed.) Enciclopédia 
Histórico-Teológica da Igreja Cristã. 
Vols 1, 2 e 3. Vida Nova, 1990-1992.

* Lenildo Medeiros é pastor, 
jornalista e editor-executivo da Agência 

Soma - agência cristã de notícias.

“Se o seu trabalho não ajudar este povo a conhecer ao Senhor mais 
profundamente e experimentar uma vida de santidade e intimidade com 

Deus, então sua teologia não passa de uma grande farsa”

   ano 5   nº 10   s ma26



programação saudável

utdoors, cartazes, 
jornais, livros e, 
especialmente, a mídia 

concorrem para captar a nossa 
atenção. Assim vivemos expostos 
ao bombardeio diário de idéias 
e propostas que poluem nossas 
mentes sem dó, nem piedade. 
Isto é tão cotidiano que até 
muitos cristãos convictos não 
percebem como o espaço da boa 
notícia de Deus vai sendo restrito 
sorrateiramente na vidas deles.

Quem, porém, não quer ser 
arrastado por esta enxurrada, 
precisa tomar uma atitude. Somente 
firmado na Palavra de Deus poderá 
ousar enfrentar esta correnteza e 
manterá o norte da sua vida nos 
múltiplos desafios e perigos.

Roteiros para
o despertamento

Os movimentos de despertamento 
nos legaram a prática refletir as 
Escrituras com auxílio de roteiros 
para a devoção diária. Alguns 
se tornaram clássicos, como por 
exemplo O Peregrino de John 
Bunyan, Mananciais no Deserto 
de Lettie Cowman ou Jóias das 
Promessas Divinas de Charles 
Spurgeon. Além destes o mercado 
livreiro oferece diversas publicações 
modernas de boa qualidade.

O leitor consciencioso escolherá 

seu roteiro norteado em dois 
critérios fundamentais. Avaliará, 
se o devocionário é fiel em relação 
ao testemunho bíblico e, depois, se 
interpreta a relevância da Palavra 
para os desafios do nosso tempo.

O devocionário Orando em 
Família (Encontro Publicações) 
persegue o propósito de oferecer 
à família brasileira um roteiro 
aprofundar-se no testemunho 
bíblico. Elaborado por mais de 
uma centena de autores ele foca 
um trecho das Escrituras Sagradas 
a cada semana, refletindo sobre 
ele em porções diárias. Os doze 
ou mais blocos temáticos de cada 
ano estão conectados entre si 
por um tema transversal, como, 
por exemplo, em 2008: Cura-me, 
Senhor.

AINDA HÁ ESPAÇO PARA 
ORAÇÃO NA AGENDA DA 
FAMÍLIA?

Deus está a ensinar-lhes

Esta metodologia navega em 
câmara lenta. Mas por retomar 
ao mesmo assunto de segunda a 
domingo, ela convida os leitores 
a participarem com sua reflexão 
e vivência no amadurecimento 
do que Deus está a ensinar-lhes. 
As percepções dos autores e dos 
leitores não são as mesmas. Mesmo 
as de marido e esposa, de jovens e 
adultos são distintas. Ao interagir 
e compartilhar “em família” 
somos desafiados a não restringir-
nos à mera leitura bíblica, mas 
de almejar a compreensão 
contextualizada da mensagem para 
a nossa situação de vida.

Este nos parece ter sido 
o propósito da pergunta do 
evangelista Felipe ao viajante 
africano “Entendes o que lês?” 
(Atos 8). A leitura mecânica 
não lhe bastava e continua não 
bastando! O Evangelho requer 
explicação e compreensão! E o real 
entendimento da palavra possibilita 
seguir o caminho com alegria. Esta 
foi e continua sendo a experiência 
de quem dá real atenção à Palavra 
de Deus!

*Martin Weingaertner é
diretor da Faculdade de Teologia 
Evangélica em Curitiba - FATEV

O
Martin Weingaertner*
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O último sermão de um profeta

profundezas

John Stott, um dos maiores pregadores da história do Evangelho,
se aposenta aos 86 anos
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Vida Nova, lançou a primeira edição 
do livro Cristianismo Básico. A obra 
lançada em 1958 foi tão significativa 
que Stott passou a ser o capelão 
honorário de Elizabete II, rainha 
da Inglaterra. Daí pra frente seu 
ministério ganhou o mundo embalado 
por sua reputação inabalável e por 
outros 50 livros memoráveis. Stott 
ainda atuou 30 anos no apoio à 
formação de líderes através de uma 
fundação que leva seu nome. Seu 
último sermão foi proferido em 17 
de julho de 2007, na Convenção 
Anglicana do Condado de Keswick, 
no Reino Unido. É essa pérola do 
Evangelho que você lê abaixo.

O Modelo – tornando-se 
mais como Cristo

Eu me lembro vividamente que, 
alguns anos atrás, sendo eu ainda um 
cristão mais novo, a pergunta que me 
intrigava (e também a alguns de meus 
amigos) era esta: qual o propósito de 
Deus para o seu povo? Uma vez que 
fomos convertidos, salvos e recebemos 
vida nova em Jesus Cristo, o que vem 
a seguir? Sabíamos, é claro, da famosa 
afirmação do catecismo menor 
de Westminster: que o propósito 
maior da humanidade é glorificar 
a Deus e desfrutá-lo eternamente. 
Sabíamos disto, e acreditávamos 
nisto. Também experimentávamos 
algumas afirmações mais curtas, 
como uma de apenas seis palavras: 
ame a Deus, ame ao próximo. Mas 
de alguma forma nenhuma destas, 
e tampouco quaisquer outras 
que pudéssemos mencionar, nos 
satisfaziam plenamente. Sendo assim, 
gostaria de compartilhar com vocês 
onde minha mente tem encontrado 
descanso enquanto eu me aproximo 
do fim de minha peregrinação na 
terra: Deus quer que seu povo se torne 
como Cristo. Semelhança a Cristo é a 

vontade de Deus para o povo de Deus.
Em primeiro lugar, portanto, vem 

a base bíblica para o chamado à 
semelhança a Cristo. Esta base não 
se resume a apenas um texto, sendo 
mais substancial do que se poderia 
encapsular em um texto somente. 
Antes, consiste de três textos que 
faríamos bem em assegurar em nosso 
pensar e viver cristãos: Romanos 8.29, 
2 Coríntios 3:18 e 1 João 3:2. Vejamos 
brevemente estes três.

“Conformidade com a 
Imagem de Deus significa 
tornar-se como Jesus”

Em Romanos 8:29 lemos que 
Deus predestinou seu povo para ser 
conforme a imagem do seu Filho, 
ou seja, para tornar-se como Jesus. 
Todos nós sabemos que, quando caiu, 
Adão perdeu muito, embora não tudo, 
da imagem divina na qual ele tinha 
sido criado. Mas Deus a restaurou 
em Cristo. Conformidade com a 
imagem de Deus significa tornar-se 
como Jesus. Meu segundo texto é 
2 Coríntios 3:18: “E todos nós, que 
com a face descoberta contemplamos 
a glória do Senhor, segundo a sua 
imagem estamos sendo transformados 
com glória cada vez maior, a qual 
vem do Senhor, que é o Espírito.” É, 
portanto, pelo próprio Espírito que 
em nós habita que estamos sendo 
transformados com glória cada vez 
maior – é uma visão magnífica. 
Neste segundo estágio do tornar-se 
como Cristo, vocês perceberão que a 
perspectiva mudou do passado para o 
presente, da predestinação eterna de 
Deus para sua transformação presente 
em nós pelo Espírito Santo. 

Isto me traz ao terceiro texto: 1 
João 3:2. “Amados, agora somos 
filhos de Deus, e ainda não se 
manifestou o que havemos de ser, 
mas sabemos que, quando ele se 

O que dizer do teólogo 
anglicano John Robert 
Walmsley Stott que decidiu se 

aposentar ao completar 86 anos? Ele 
é “apenas” um dos mais respeitados 
líderes evangélicos de toda a história. 
Stott começou a ser conhecido no 
Brasil há pouco mais de 40 anos, 
quando a editora evangélica Edições 
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manifestar, seremos semelhantes 
a ele, pois o veremos como ele é.” 
Não sabemos em detalhes o que 
seremos no último dia, mas sabemos 
que seremos como Cristo. Nem é 
realmente necessário que saibamos 
mais do que isso. Aqui há três 
perspectivas – passado, presente e 
futuro. Quero ir adiante e ilustrar esta 
verdade com uma série de exemplos 
do Novo Testamento. Primeiro, creio 
que é importante que façamos uma 
afirmação geral, como faz o apóstolo 
João em 1 João 2:6: “Aquele que 
afirma que permanece nele, deve 
andar como ele andou.” Em outras 
palavras, se afirmamos que somos 
cristãos, devemos ser como Cristo. 

Devemos ser como Cristo 
em seu serviço

Em segundo lugar, devemos ser 
como Cristo em seu serviço. Vamos 
adiante agora de sua encarnação 
para sua vida de serviço; de seu 
nascimento à sua vida, do começo 
ao fim. Deixe-me convidá-los a 
virem comigo para o quarto superior 
onde Jesus passou sua última noite 
com seus discípulos, conforme 
registrado no evangelho de João 
no capítulo 13. Ele tirou sua capa 
e colocou uma toalha em volta da 
cintura, derramou água numa bacia 
e lavou os pés dos seus discípulos. 
Quando terminou, voltou ao seu 
lugar. Alguns cristãos assumem a 
ordem de Jesus literalmente e têm 
uma cerimônia de lava-pés em sua 
Santa Ceia, mas creio que a maioria 
de nós transponha a ordem de Jesus 
culturalmente: que assim como Jesus 
executou o que seria um trabalho de 
escravo em sua cultura, também nós 
não deveríamos presumir nenhuma 
tarefa por demais humilhante ou 
degradante, em nossa própria cultura, 
para que a façamos uns pelos outros.

Devemos ser como Cristo 
em seu amor

Em terceiro lugar, devemos ser 
como Cristo em seu amor. Penso 
agora particularmente em Efésios 5:2: 
“e vivam em amor, como também 
Cristo nos amou e se entregou por 
nós como oferta e sacrifício de aroma 
agradável a Deus.” Percebam que o 
texto contém duas partes. A primeira 
é viver em amor, uma determinação 
de que todo o nosso proceder deveria 
ser caracterizado pelo amor. Mas a 
segunda parte do versículo fala que 
Ele se doou por nós, o que não se 
trata de uma continuidade, mas de um 
aoristo, uma conjugação no passado, 
uma referência clara à cruz. Paulo está 
nos constrangendo a sermos como 
Cristo em sua morte, a amarmos com 
o amor auto-doador demonstrado no 
Calvário.

 
Devemos ser como Cristo 
em sua persistência 
paciente

Em quarto lugar, devemos ser como 
Cristo em sua persistência paciente. 
Neste próximo exemplo consideramos 
não o ensino de Paulo, mas o de 
Pedro. Cada capítulo da primeira carta 
de Pedro contém uma alusão ao nosso 
sofrer como Cristo, sendo o pano 
de fundo desta carta o começo da 
perseguição. 

Devemos ser como Cristo 
em sua missão

Meu quinto e último exemplo do 
Novo Testamento é que devemos ser 
como Cristo em sua missão. Tendo 
olhado para os ensinamentos de 
Paulo e Pedro, chegamos agora aos 
ensinamentos de Jesus. Em João 
20:21 Jesus diz, em oração, “Assim 
como o Pai me enviou, eu os envio” – 
esses somos nós. Como Cristo entrou 
em nosso mundo, assim nós devemos 

entrar nos mundos de outras pessoas. 
Rapidamente, gostaria de lhes 

dar três conseqüências práticas do 
assemelhar-se a Cristo.

Em primeiro lugar, o assemelhar-se 
a Cristo é o mistério do sofrimento. 
Sofrimento é um assunto enorme por 
si só, e há muitas formas pelas quais 
os Cristãos tentam entendê-lo. Uma 
forma se ressalta: que o sofrimento é 
uma parte do processo de Deus para 
nos tornar semelhantes a Cristo. Quer 
soframos de um desapontamento, 
uma frustração ou alguma outra 
tragédia dolorosa, devemos 
tentar encarar a situação à luz de 
Romanos 8:28-29. Deus está sempre 
trabalhando para o bem de seu povo. 

Em segundo lugar, semelhança a 
Cristo e o desafio do evangelismo. 
Porque será, você já deve ter 
perguntado, como eu também o fiz, 
que em muitas situações nosso esforço 
evangelístico é carregado de fracasso? 
Diversas razões podem ser dadas e eu 
não quero simplificar por demais, mas 
uma razão fundamental é que não nos 
parecemos com o Cristo que estamos 
proclamando. 

Isto me leva ao meu terceiro ponto 
– a semelhança a Cristo e a presença 
do Espírito. Eu falei muito hoje sobre 
o assemelhar-se a Cristo, mas isso é 
possível? Pela nossa própria força, 
obviamente, não é. Mas Deus nos deu 
o seu Espírito Santo para habitar em 
nós, para nos mudar de dentro para 
fora. Então eu concluo como um breve 
sumário do que tentamos dizer um 
ao outro: o propósito de Deus é nos 
tornar semelhantes a Cristo. A maneira 
de Deus para assemelhar-nos a Cristo 
é nos enchendo com o seu Espírito. 
Em outras palavras, trata-se de uma 
conclusão trinitária, que diz respeito ao 
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

Tradução: Maicon Steuernagel
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O aplicativo GO BIBLE 
desenvolvido com a 
tecnologia Java, aceita pela 

maioria dos celulares modernos, 
pode colocar todos os livros de sua 
Bíblia dentro de seu aparelho.

Sua instalação é muito tranqüila 
e fácil de usar. Além do texto 
bíblico em si, é possível efetuar 
pesquisar por palavras e até mesmo 
fazer um bookmark dos seus 
versículos preferidos ou enviá-
los via torpedo. A visualização 
fica melhor em celulares de tela 
grande. O aplicativo está disponível 
gratuitamente no site http://
gobible.jolon.org em dezenas de 
línguas.

Quando o interessado localiza a 
versão em português, se deparará 
com três downloads diferentes. 
Para saber qual a versão correta 
para ser instalada em seu celular, 
consulte o manual de instruções 
do mesmo e veja o tamanho de 
arquivo JAR máximo que seu 
celular aceita. Mas, se isto ficar 
complicado, aqui vai uma dica 

bíblia, bits & bytes

Tenha a Bíblia toda 
em seu celular

para facilitar sua vida: baixe 
os três arquivos disponíveis e 
comece a instalação pelo que 
aparece em primeiro no site. 
Se der erro, é porque seu 
celular possui limite baixo 
de memória para aplicativo 
JAR. Então instale os 
aplicativos do segundo 
arquivo. Persistindo o 
erro, instale do terceiro. 
Caso ainda não consiga 
instalar, isto significa 
que seu celular não está 
apto a executar aplicativos Java. 
Caso queria tirar suas dúvidas 
numa tabela de instruções para 
instalação em alguns celulares 
vá até http://gobible.jolon.org/
phones.html. 
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O crack(?) da Bolsa 
& a sabedoria 

financeira 
de Deus

A atual crise em Wall Street tem 
leituras díspares: desde as bravatas 
triunfalistas do presidente Lula – 
prudentemente já corrigidas por 
um discurso mais moderado, até 
previsões catastróficas de analistas 
financeiros – antecipando um novo 
crack de 1929.

Robert Andwick, editor da New 
Man Magazine, uma das revistas 
de maior circulação no mercado 
gospel mundial, sob o título 
“God’s Financial Wisdom” (A 
Sabedoria Financeira de Deus), traz 
interessante informação. No meio 
dessa tormenta, que já quebrou 
alguns gigantes do mercado e 
levou à aprovação, pelo Senado 
americano, de um pacote de mais 
de 800 bilhões de dólares de socorro 
ao setor financeiro, para evitar uma 
quebradeira geral, a Evangelical 
Christian Credit Union (ECCU), 
entre outras instituições financeiras 
dirigidas por cristãos, não apenas 
está indo bem, mas crescendo!

O segredo seria a 
aplicação dos ensinos bíblicos 
no mundo financeiro. Grandes 
executivos, que desprezavam 
a Bíblia, reconhecem agora, às 
lágrimas, a sabedoria financeira 
de Deus registrada em Provérbios 
22.26-27: “Não estejas entre os 
que se comprometem, e entre os 
que ficam por fiadores de dívidas. 
Pois, se não tens com o que pagar, 
deixarias que te tirassem a tua cama 
debaixo de ti?”

Lamentavelmente, para muitos, é 
necessário uma tragédia para levar 
ao reconhecimento da validade da 
Palavra de Deus. Ela não está com 
o prazo de validade vencido, como 
pensam alguns tolos.

Mark Hoolbrook, presidente da 
ECCU, esclarece que eles não operam 
com hipotecas residenciais ou 
investimentos que estejam atrelados 

a elas. Portanto, as 
igrejas e ministérios, clientes 
da ECCU,  estão fundamentalmente 
inatingidos. Os depósitos da ECCU, 
que possui 3 bilhões de dólares em 
ativos, cresceram 12% só nesse ano.

As instituições financeiras 
dirigidas por crentes são vistas 
agora como um porto seguro. Parece 
que esses empresários cristãos 
possuem um alicerce sólido para 
enfrentar a corrente tempestade. 

“Pera aí”, acho que já li algo 
parecido em algum lugar, não é 
mesmo?...

*Philippe Leandro é pastor e 
engenheiro químico

o mundo em revista

Philippe Leandro*
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