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Aproxime-se 
mais de Deus

O conceituado devocional
AMOR SEM FRONTEIRAS

agora também em formato de bolso
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SÉRIE COMPLETA DOS COMENTÁRIOS DO NOVO TESTAMENTO

Lançamento

Disponível 
à partir de 

15/12/08.

Apenas
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Algumas das mensagens do AMOR SEM FRONTEIRAS são:

- 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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A defesa da criança e do adolescente na sociedade brasileira é, 
sem dúvida, uma causa que vale cada minuto, cada ação, cada 
página, todos os recuros nela investidos. Como diz o acordo da 
Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, perto 

de completar 30 anos, todas as crianças têm o direito de serem protegidos de 
todas as formas de abuso, negligência, exploração e violência.

As crianças são a parte mais vulnerável da população. Não foi à toa que 
Jesus disse: “deixai vir a mim os pequeninos... porque deles é o Reino dos 
Céus”. 

O tema do abuso infantil é difícil, mas não deve, de forma alguma, ser 
negligenciado, sob pena de vermos cada vez mais crianças com seu futuro 
maleficamente alterado por estas repugnantes intervenções violentas 
contra sua integridade física e emocional. Destacar este assunto, de forma 
equilibrada e inteligente, pode levar cada vez mais grupos a se organizarem 
para prevenir o abuso, evitar que aconteça.

Como todos sabem, tem gente má intencionada no mundo... e fazendo mal 
às crianças. Precisa de uma força contrária para protegê-las. E o abuso e a 
exploração não acontecem apenas na esfera sexual. Outro dia, fui pegar o 
metrô no centro do Rio e, quando descia as escadas, vi uma mulher sentada 
pedindo dinheiro, e seu filhinho, de menos de dois anos, sentado ao lado, 
só de fraldas, sendo usado pela própria mãe para conseguir algum dinheiro. 
Fiquei parado olhando a cena e pensando se deveria orientar aquela mulher, 
mas pra onde encaminhá-la? O que fazer numa situação assim? As pessoas 
subindo atrás de mim reclamaram e eu tive que seguir meu caminho.

Soma quer levantar estes e outros questionamentos com o objetivo de 
provocar reflexão e ação. Os cristãos brasileiros podem fazer muito pra 
ajudar nessa área da proteção infantil. E esta é uma causa muito especial.

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

agência cristã de notícias
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cartas, fax e cia

Onde encontrar a Soma

www.agenciasoma.org.br

Na Internet
Parabéns pela qualidade da Revista Soma! 
Sou médico e professor universitário, 
preocupado com a visão integral do ser 
humano. Iniciei um site (www.coales.com.br) 
e convido-os para conhecer e dar sugestões.
FÁBIO
Por e-mail

No rádio
Queremos divulgar o interessante conteúdo 
da Soma na nossa rádio gospel. Temos, 
diariamente, cerca de 33 mil ouvintes.
GEREMIAS PALMEIRA
Castro Alves, BA

ParticiPe
 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) 2288-5274 

visite nosso site:

Na livraria
Faço parte do Departamento de Missões de 
minha igreja. Comprei uma edição antiga da 
revista numa livraria evangélica da cidade e 
me ajudou muito.
DAYSEANE ALVES
Rio de Janeiro, RJ

No coração!
Uma amiga me presenteou com a revista 
Soma e eu gostei muito das matérias. 
ROSALVO PEREIRA 
DA SILVA
Porto Velho, RO 



OO que adianta uma boa 
tradução dos grandes 
clássicos da literatura, 
ou mesmo da Bíblia, se 
as pessoas de hoje não a 
puderem ler e compreender?

Esse é um dos motivos que 
levou o Dr. Bruce M. Metzger, 
Dr. Francisco Lacueva, Carlos 
Fushan e alguns outros 
biblistas a pensarem numa 
nova tradução da Bíblia e, 
mais tarde, na fundação 
da Sociedade Bíblica Ibero-
Americana. 

Hoje, depois de mais de dez 
anos de trabalho dedicado, 
a Bíblia King James é uma 
grata realidade: uma tradução 
acurada, produzida pelos 
melhores eruditos, exegetas 
e lingüistas em todo mundo 
– sob o temor do Senhor – 
chega às suas mãos para sua 
plena edificação.

A King James é uma 
tradução dos mais antigos e 
fiéis manuscritos bíblicos nas 

línguas originais (hebraico, aramaico 
e grego), seguindo o estilo reverente, 
clássico e majestoso da Bíblia mais 
lida na Europa e nos EUA desde 
1611: a Bíblia King James.

Você poderá sentir hoje o que 
os escritores originais desejaram 
transmitir em seus antigos textos 
bíblicos. Tudo isso numa obra que 

prima também pela qualidade 
editorial da Imprensa da Fé, 
a maior gráfica evangélica da 
América Latina. 

Você já pode encontrar 
a sua edição de estudo do 
Novo Testamento da Bíblia 
King James com Salmos 
e Provérbios, esboços, 
diagramas, letras grandes 
(formato 16x23cm; 864 págs.) 
e outras ajudas ao leitor, nos 
modelos brochura especial 
e Luxo, nas livrarias da rede 
Cultura, LaSelva, Saraiva e nas 
boas lojas evangélicas em todo 
país. 

Se preferir, pode pedir 
diretamente à editora Abba, 
pelo site: www.abbapress.com.br 
ou pelo site da Bíblia:  
www.bibliakingjames.com.br

Se desejar, será um prazer 
falar com você pelos  
telefones: (11) 5686-5058,  
5523-9441 ou 3101-5355,  
ou ainda pelo email:  
gerencia@bibliakingjames.com.br

A melhor tradução 
das Escrituras Sagradas, 

a melhor gráfica cristã 
da América Latina, 

e o melhor leitor de todos os tempos: 

Você! 



Brasil
 religião e cidadania

“Quando Linton foi ao 
consultório do projeto, 
por causa das dores de 
cabeça, o médico o fez 

tirar as calças e tocou nas partes 
íntimas dele. Ele se sentiu mal. Não 
gostou. Mas a senhora Wilcox disse 
que não deveríamos ficar contando 
essas mentiras porque o doutor é 
um homem bom. ‘Ele vem ajudar as 
crianças toda semana de graça’. Disse 
que não devemos dizer essas coisas. 
Linton se sentiu mal, ficou com medo. 
Pensou que havia feito algo errado. 
Eu (Benjamin) disse a ele que deveria 
ir e contar a outra pessoa. Mas ele 
resolveu parar de falar sobre aquilo”.

Benjamin é uma criança que 
vive em abrigo. Linton é seu 
melhor amigo e são alunos da 
mesma turma. A senhora Wilcox 
é uma das coordenadoras da bem 
intencionada organização.

Os nomes são fictícios. Mas 
a situação de abuso e falta de 
segurança pode acontecer em 
qualquer organização social do 

O compromisso de proteger 
as crianças acolhidas

mundo, envolvendo inclusive 
algum voluntário ou parceiro, 
profissional ou membro da 
equipe. E a vulnerabilidade da 
criança aumenta em situações de 
abrigos temporários de alguma 
tragédia ambiental, como as 
recentes enchentes de Santa 
Catarina, ou nos efeitos sociais 
de conflitos armados. Crianças 
com necessidades especiais que 
foram abandonadas pelos pais são 
as vítimas mais procuradas pelos 
abusadores.

O alerta é da Aliança 
Internacional “Save The Children”. 
A história-denúncia de Benjamin e 
Linton é um dos recursos didáticos 
do DVD “Um lugar seguro para 
as crianças”, ferramenta do Kit 
de Proteção Infantil que também 
inclui duas apostilas (Introdução 
aos padrões e Implementação) e um 
CD de dados, cujo objetivo é criar 
procedimentos organizacionais 
seguros para que todas as crianças 
em abrigos e projetos sociais 
estejam protegidas do abuso e 
exploração, independentemente 
das circunstâncias ou do lugar do 
mundo onde o trabalho acontece.

A tradução do Kit para a língua 
portuguesa e a coordenação do 
trabalho de organização de oficinas 
para líderes de organizações sociais 
evangélicas no Brasil é fruto de 
uma parceria entre a Rede Mãos 
Dadas, Tearfund e a Aliança 180. 
A primeira Oficina “Mantendo 

Lenildo Medeiros* 

as Crianças Seguras” reuniu 
65 pessoas de 40 organizações 
sociais durante 4 dias, no último 
trimestre de 2008, em Viçosa(MG) 
e Recife(PE), com o objetivo de 
facilitar o processo de planejamento 
de ações pelas organizações sociais 
em torno da proteção da criança 
de forma mais consistente. Igrejas 
também poderão receber o material 
e recepcionar oficinas.

Prevenção

O que você acha que faz uma 
criança se sentir segura? O que fazer 
para criar um ambiente seguro para 
as crianças? O que a sua organização 
faz para proteger as crianças? O 
que faria as crianças se sentirem 
seguras em sua organização? 

“A criança é cidadã 
do Reino, vítima 

do mundo, sinal do 
Reino, missão 

da Igreja”

Q
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ou identificar 
evidências, 
discute legislação 
sobre consulta 
a antecedentes 
criminais, os perigos 
da internet, procura 
criar formas seguras 
de um funcionário 
denunciar suspeitas. 
No vídeo, há 
depoimentos de 
crianças dizendo 
quando não se sentem 
seguras: “quando gritam comigo”; 
“quando estranhos se aproximam 
fazendo perguntas e tirando 
fotos...”; “quando trabalho à 
noite...”; “quando o professor bate 
na gente...”; “quando tenho que 
usar o mato como banheiro...”.

A criança na Bíblia

A colombiana Débora de 
Arco, representante da Tearfund 
para crianças em risco na 
América Latina, e Lissânder 
Dias, coordenador da equipe 
executiva da Rede Mãos Dadas no 
Brasil, foram os facilitadores dos 
encontros da primeira oficina de 
proteção infantil.

Lissânder falou sobre o tema “A 
Criança na Bíblia” e demonstrou 
como Jesus valorizou as crianças. 
Disse que, para o Senhor Jesus, 
as crianças são modelos para 
referência e devem ser alvos de 
cuidado e proteção. No Antigo 
Testamento, lembrou que algumas 
crianças foram personagens 
decisivas para a concretização 
dos planos de Deus no Antigo 
Testamento. Citou um documento 
sobre estrutura bíblico-teológica 
para a infância, redigido por 46 
líderes em 2003: “A criança é 
cidadã do Reino, vítima do mundo, 
sinal do Reino, missão da Igreja”.

Ele também convidou agentes 
sociais a uma maior aproximação 
dos teólogos, como apoio para 

O que é abuso infantil? Como 
reconhecer e como responder 
quando alguma preocupação surge?

Estas são perguntas levantadas 
na oficina de proteção infantil 
da Aliança internacional “Save 
The Children”. A ênfase inicial 
é demonstrar que “organizações 
vulneráveis fazem crianças 
vulneráveis”. E que, para prevenir 
o perigo, é preciso fugir de pensar 
que “isso (o abuso infantil) não vai 
acontecer aqui”.

São questões difíceis para 
qualquer pessoa lidar. Afinal, 
fica-se sempre com a indagação 
pesando no peito: “Como é possível 
alguém fazer tamanha maldade 
contra uma criança?”. Mas os 
riscos que adultos em posição 
de confiança representam para 
crianças e adolescentes não são 
baixos. E é preciso providenciar 
uma lista organizada e legítima, 
uma espécie de manual, com 
atitudes e procedimentos para 
deter pessoas que não têm boas 
intenções, por exemplo, ao procurar 
um emprego ou se apresentar como 
voluntário numa organização que 
lida com crianças. Um boa política 
de proteção infantil deve considerar 
meios de avaliar a motivação que 
leva a pessoa a querer trabalhar 
com crianças.

O kit fala de cuidados no 
recrutamento e seleção de pessoal, 
de como tratar com suspeitas 

fundamentar ações. Segundo 
Lissânder, é preciso vencer o 
conflito caracterizado por um 
discurso dos agentes sociais que 
afirmam que os teólogos só falam 
e não fazem. Sabendo que tal 
discurso evidencia um outro perigo: 
o de só fazer e não refletir sobre 
bases teológicas.

Débora fez reflexões sobre a 
política de proteção, documento 
de compromisso cujo objetivo 
primordial é proteger as crianças, 
mas tendo em vista que também 
protege o pessoal das organizações, 
e a própria organização.

Os participantes se dispuseram 
a um engajamento na construção, 
implementação e disseminação 
da idéia de uma política de 
proteção e assinaram um termo de 
compromisso reconhecendo que 
“o direito das crianças de serem 
protegidas integralmente não tem 
sido considerado apropriadamente 
em nossa sociedade brasileira, e, 
mais especificamente em algumas 
de nossas organizações sociais; 
que os conceitos sobre abuso 
e violência contra crianças e 
adolescentes precisam ser melhor 
aprofundados e comunicados 
em nossa sociedade brasileira, e 
mais especificamente em algumas 
de nossas organizações sociais; 
e que o direito de proteção de 
nossas crianças pode ser violado, 

“Todas as crianças 
e adolescentes têm 
o direito de serem 

protegidos de todas 
as formas de abuso, 

negligência, exploração 
e violência”

O que é abuso 
infantil? Como 
reconhecer e 

responder quando 
surge alguma 
preocupação?
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inclusive, por funcionários, 
voluntários e sócios de nossas 
próprias organizações sociais”. 
O compromisso firmado: “levar 
a sério a urgente necessidade de 
proteção das nossas crianças, 
levando o tema para o espaço de 
atuação de nossas organizações 
e redes parceiras; considerar 
com atenção dentro de nossas 
organizações os onze padrões de 
proteção infantil explicitados no kit 
Um Lugar Seguro para as Crianças, 
bem como aplicar a metodologia 
de implementação ensinada nesta 
oficina”.

Alguns depoimentos demonstram 
essa mesma disposição: a psicóloga 
Liliane Gomes da Cunha, da 
Associação Refúgio, que trabalha 
com meninos e meninas em 
situação de rua no Rio, considerou 
“um milagre reunir pessoas em 
torno desta proposta de sermos 
missionários contemporâneos, 
construindo o Reino aqui na terra, 
incluindo a proteção infantil”. 

“O abuso infantil é inaceitável. 
O bem-estar das crianças 
é responsabilidade 
de todos”

Considere as 
afirmações e diga se 

você concorda 
ou não:

Bater em criança é sempre 
algo ruim e é uma forma de 

abuso infantil.
Relatar um caso de abuso 

provavelmente vai piorar as 
coisas para a criança. Por 

isso, é melhor não fazer nada.
As crianças com deficiência 
têm menos possibilidade de 
serem vítimas de abuso que 

as outras crianças.
Um pastor nunca abusaria de 

uma criança.
É pouco provável que a 
equipe contratada para 

trabalhar com crianças acabe 
abusando delas.

Os meninos não podem ser 
abusados sexualmente.

Uma das atividades da 
Oficina de Proteção Infantil 

da Rede Mãos Dadas/Tearfund 
apresentou afirmações sobre 
o tema do abuso infantil e 

perguntou aos participantes 
se concordavam ou não com 

o que estava sendo dito. 
As respostas provocaram 
reflexão e debate... e até 

algum espanto nos menos 
experientes. Infelizmente, 
as afirmações tratavam de 

situações realmente 
possíveis de abuso.

Para 
saber

www.maosdadas.org.br 
Em inglês: 

www.keepingchildrensafe.org.uk/
resources.htm

Adriana Ribeiro Macedo, de Minas 
Gerais, ressaltou “a importância 
de reconhecer que, cada um na 
sua especialidade, tem o dever de 
montar uma política de proteção”. 
Marlene Morais e Fábio Prudêncio, 
que lideram o Desafio Criança, 
um projeto que ajuda a suprir as 
necessidades básicas de crianças 
e os adolescentes da cidade de 
Caruaru (PE), disseram ao site Mãos 
Dadas: “Nós vamos sair daqui com 
a responsabilidade muito grande de 
proteger melhor as nossas crianças. 
A gente já fazia isso, mas não 
tínhamos nada escrito, nem regras 
claras”.

Um lembrete final foi dado por 
Lissânder Dias: “este foi apenas 
um passo diante de um longo 
e importante processo frente à 
necessidade de proteção de nossas 
crianças”. 

* Lenildo Medeiros é pastor, 
jornalista e fundador da Agência 

cristã de notícias Soma.



A bolsa, o dólar, preocupação, 
quase desespero. Grandes 
investidores perdendo dinheiro, 
gigantes empresariais pedindo 
concordata, desemprego, 
instabilidade do mercado. Diante 
da crise, uma das lembranças 
que surgem é, com certeza, a do 
texto bíblico que diz: “o amor 
ao dinheiro é a raiz de todos os 
males”. É o que dizem pastores e 
líderes da igreja. 

Como Ariovaldo Ramos, das 
Igrejas Cristã Reformada e Batista 
da Água Branca, diretor da 
Faculdade Latino-Americana de 
Teologia Integral, em São Paulo, 
que visitou o estande da Revista 
Soma no V Congresso Brasileiro 
de Missões (CBM), em Águas de 
Lindóia, SP, no mês de outubro. 
Segundo o pastor, “nunca uma 
verdade bíblica foi comprovada 
de forma tão cabal e profunda”. O 
líder aconselhou os cristãos, nesta 
instabilidade financeira, a viverem 
de forma intensa o que Jesus nos 
ensinou: “Ajunte tesouros onde o 
ladrão não rouba e a ferrugem não 
corrói”.

Na mesma linha, para o pastor 
Bertil Ekström, diretor da Comissão 
de Missões da Aliança Evangélica 
Mundial (WEA - World Evangelical 
Alliance), a crise pode ser o 

início de um avivamento em que 
a insegurança do futuro leve o 
indivíduo a buscar mais a Deus. 
Também numa entrevista no V 
CBM, ele afirmou que como “a 
segurança financeira em torno dos 
recursos já não é mais a mesma”, 
alguns vão ter que repensar 
seu materialismo, que fazia que 
achassem que não precisavam de 
Deus. “O que tenho visto na Europa 
e América do Norte 
é que as pessoas 
se acomodavam 
na estabilidade 
financeira, achando 
que, através de seus 
recursos, teriam a 
solução para todos 
os seus problemas”, 
explicou Bertil. Outra 
opinião do pastor foi 
contrária à atuação 
de algumas igrejas 
que têm focado nos 
negócios, numa 
espécie de mercado 
gospel.

Outro líder que 
conhece bem a 
realidade brasileira 
e tem viajado pelo 
mundo, o pesquisador 
e missiólogo Lourenço 
Kraft, comentou a 

 “Nunca uma verdade 
bíblica foi comprovada 
de forma tão cabal e 
profunda. O amor ao 
dinheiro é a raiz de 

todos os males”

crise. Para ele, muitos cristãos 
passam situações de crise porque 
não esperam em Deus pela provisão 
de que precisam. Por isso, pegam 
empréstimos e ficam presos a juros 
e dívidas desnecessárias. Kraft 
recomendou a estes: “Deus tem 
todos os recursos de que precisamos. 
Se esperarmos nele, Ele nos dará 
aquilo que necessitamos”.

“Muitos cristãos 
passam situações de 

crise, porque não 
esperam em Deus 

pela provisão de que 
precisam”

RECESSAO GLOBAL 
e provisão divina

~

Da Redação*

economia e qualidade de vida
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U Um dos mais influentes 
líderes africanos, 
especialista em missões, 
palestrante na conferência 

missionária da Igreja Presbiteriana 
Independente do Ipiranga, em São 
Paulo, e no V Congresso Brasileiro de 
Missões 2008, em Águas de Lindóia, 
SP, Reuben Ezemadu gentilmente 
compartilhou com a Revista Soma 
suas anotações para publicação. 

Tendências globais e 
parceria estratégica

Segue o resumo da palestra do líder 
evangélico nigeriano para formar 
igrejas com ênfase missionária.

Sob o título Tendências Globais e Suas 
Implicações para se Fazer Missões 
de Geração em Geração, Ezemadu 
aborda, cotejando com Mt. 24:4-
14; Lc. 21:8-33; Jo. 16:33 e 2 Tm. 
3:1-9, as dimensões políticas, sociais, 
naturais, econômicas e religiosas 
das tendências. A seguir, destaca 

a intensidade, freqüência, 
diversidade, previsibilidade e 

extensão das ocorrências 
das tendências, 

enfatizando que elas 
nos proporcionam 
enormes 
oportunidades 
para o sucesso de 
missões (Jo. 4:38, 
Fp. 1:12; Jl 2:32).

Em seu conceito, 
precisamos discernir 

os propósitos de 
Deus que são ajudados 

Líder africano do movimento missionário mundial fala das grandes 
possibilidades de uma parceria missionária Brasil-África

urbanismo e missões

Reuben Ezemadu* 

por essas tendências, ao invés de 
sermos desencorajados por elas 
(Jo. 9:3; Jr. 29:4-11; Gn. 45:5-8). 
Elas nos acordam para a realidade 
da iminência do fim dos tempos 
e despertam um sentimento de 
urgência necessário para continuar 
com a tarefa até o fim 
(Mt. 24:14; II Pd. 3:10-13).

O missiólogo africano 
realça as grandes 
mudanças no cenário 
de missões

Bases tradicionais no envio 
de missionários se tornando 
campos missionários com muitas 
necessidades; Maioria dos cristãos 
evangélicos agora no Hemisfério Sul; 
Crescimento da força missionária 
do Hemisfério Sul; Declínio do 
fluxo de missionários de carreira 
e recursos vindos do Ocidente; 
Antigos paradigmas, estratégias, 
atitudes e abordagens de missões 
se tornando obsoletos e ineficazes. 

“Precisamos discernir 
os propósitos de Deus 
que são ajudados 
por essas tendências, 
ao invés de sermos 
desencorajados 
por elas”
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“Uma igreja que vai é uma igreja que 
cresce.” e “Uma grande igreja não é 
conhecida pelo número de membros, 
mas pela capacidade de enviar.” O 
palestrante aponta as semelhanças 
daquela igreja com Cristo.

A partir daí, Reuben Ezemadu 
convoca a Igreja brasileira para o 
envolvimento em missões na e com 
a África. Fala das manifestações das 
tendências globais no continente 
africano: desafios e possibilidades, 
perspectivas do Homem e de Deus, 
do Kairós (tempo de Deus) e do 
futuro.

Dentre as realidades das tendências 
globais na África, examina, 
inicialmente, os problemas africanos 
à luz de Is. 19:1-17: Idolatria, 
bruxaria, feitiçaria, espiritismo (v 
1,3); Rivalidades e conflitos étnicos, 
guerras civis (v. 2); Lideres déspotas, 
cruéis e corruptos (v. 4); Inundações, 
fome e mau gerenciamento 
de recursos, que resultam em 
problemas de saúde e doenças (v. 

5-8); Desemprego e subemprego (v. 
8-10, 15); Conselheiros e servidores 
públicos corruptos, enganadores 
e egoístas (v. 11-14); Violência e 
insegurança (v. 16-17) .

Sob o prisma dos versos seguintes 
(v.18-25), vislumbra as promessas 
para a África - hoje e no futuro: 
Altares para Deus, dentro e ao redor 
das fronteiras (v. 19); Reavivamento, 
arrependimento e conversões em 
massa (v. 20-22); Via expressa da 
África para o Oriente Médio (v. 
23-25). Também salienta alguns 
aspectos da realidade eclesiástica 
africana: A Igreja cresce mais rápido 
na África do que em qualquer outro 
continente; Igreja espiritualmente 
vibrante e forte em intercessão; 
Movimento missionário forte com 
experiências transculturais sem igual; 
Ministros do Evangelho ousados 
e aventureiros que têm aprendido 
a viver em qualquer circunstância 
em meio às adversidades; Um papel 
importante na tarefa de discipular o 
Oriente Médio no século 21.

Frisa o conferencista: “A Igreja no 
(Hemisfério) Sul tem uma grande 
responsabilidade em fazer missões 
dentro e além das suas fronteiras; 
novos padrões de ministério estão 
evoluindo, novos modos de fazer 
missões estão surgindo.”

Em seguida, Reuben aponta as 
implicações das tendências globais 
para missões: Implicações sócio-
políticas e econômicas; para a 
comunicação e movimentação; 
espirituais-religiosas; no 
envolvimento de missões e 
implicações locais; e como elas 
impactam o sustento e o aumento 
de nosso envolvimento em missões 
nos tempos de adversidade e 
prosperidade. 

Examinando o perfil da Igreja em 
Antioquia (At.11.19-30 e 13.1-4), 
uma igreja que vai, apóia e envia 
missionários, onde os crentes são 
os primeiros a serem identificados 
como semelhantes a Cristo, faz duas 
afirmações importantes: 

“Uma igreja 
que vai é uma 

igreja que 
cresce...” 

“Uma grande 
igreja não é 

conhecida pelo 
número de 

membros, mas 
pela capacidade 

de enviar”
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Brasil e África: 
Parceria de mão 
dupla em missões 
mundiais

- Igrejas na África já estão 
exportando plantadores de igreja 
eficazes para o mundo todo. 
Exemplifica: A Igreja do Pentecoste 
de Gana, com missionários em 70 
países; A Igreja de Deus dos Cristãos 
Redimidos, com mais de 250 filiais 
na América do Norte.
- Missões antigas estão 
discutindo como envolver 
agências missionárias africanas 
e missionários para alcançar 
imigrantes africanos na Europa e 
outras regiões.
- Testemunhar de Cristo em um 
contexto pluralista permite à Igreja 
ganhar experiência transcultural, 
que faz seus missionários se 
adaptarem facilmente a qualquer 
cultura.
- Ministros e missionários africanos 
já estão tendo grande impacto no 
mundo. Ex: Os Adelajas, aqueles 
que plantam e pastoreiam igrejas no 
Oriente Médio, Ásia, Europa etc.

Na análise do palestrante, a Igreja 
Africana tem hoje características 

positivas: Liderança madura, 
fervor espiritual, profunda base e 
conhecimento bíblico, habilidades e 
estratégias testadas pelo tempo; Bom 
conhecimento do campo missionário 
e áreas de necessidade estratégica 
para o ministério; Uma porção de 
recursos materiais e humanos para 
contribuir com qualquer parceria 
estratégica.

Finalizando,  Ezemadu reforça 
seu argumento demonstrando as 
grandes possibilidades de uma 
parceria missionária estratégica com 
a África, sobrelevando a vantagem 
missionária do Brasil, baseado 
na presente situação global: Uma 
economia crescente; O crescimento 
na região; Um país com a segunda 
maior população de descendentes 
africanos; Um poder mundial 
esportivo; Uma força religiosa; Uma 
força global em língua portuguesa; 
Uma emergente igreja missionária 
enviadora.  

Reuben Ezemadu é diretor 
international da Christian 
Missionary Foundation e 

coordenador continental do 
Movement for African National 

Initiatives (MANI), além de dirigir 
o trabalho da Nigeria 

Ministry Center (DAI).

“As grandes 
possibilidades 

de uma parceria 
missionária 
estratégica 

com a África 
e a vantagem 
missionária do 
Brasil, baseado 

na presente 
situação 
global: 

Brasil
Um país com a 
segunda maior 
população de 
descendentes 

africanos; 
Um poder mundial 

esportivo; 
Uma força 
religiosa; 
Uma força 

global em língua 
portuguesa; 

O crescimento na 
região; 

Uma emergente 
igreja missionária 

enviadora”
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análise de conjuntura

Criança de igreja, 
criança de rua

A vivência ministerial de Carlos Queiroz sempre priorizou o cuidado com a criança. 
Nos últimos 3 anos e meio, ele atuou como diretor-executivo nacional da Visão 

Mundial, organização humanitária cuja prioridade é a mesma. Professor de Realidade 
Brasileira no Seminário Teológico de Fortaleza e pastor da Igreja de Cristo no Brasil, 

também na capital cearense, nessa entrevista ele compartilha sua experiência. 

Soma - A igreja evangélica no 
Brasil trata bem a criança?
Carlos Queiroz - Algumas 
igrejas, de um certo modo, tratam. 
A criança tem salas de aula, 
escola dominical, algum espaço 
de socialização. Mas acho que 
poderia ser muito melhor. A criança 
precisaria ser mais incluída. Uma 
das coisas importantes é que, 
independentemente da discussão 
se batiza ou não crianças, um dos 
significados da cidadania trazida 
pelo Cristianismo à criança foi o 
fato delas serem batizadas. Porque, 
se recebem cidadania celestial, 
passam a ter um reconhecimento 
de cidadania terrena. Não falo do 
batismo como sacramento. Estou 
falando do batismo como inclusão 
nas liturgias e nos espaços que as 
crianças precisam ter nas igrejas. 
Espero que as igrejas que batizam 
crianças acolham bem as crianças e 
as igrejas que não batizam também 
as acolham bem.
Soma - A criança abandonada 
é lembrada adequadamente por 
pastores, missionários e líderes 
evangélicos?

Carlos Queiroz - Em geral, as 
crianças que sofrem abuso sexual, e 
geralmente isso acontece no seio da 
família, são totalmente desprotegidas. 
Elas não têm voz dentro de casa nem 
proteção da sociedade. E a igreja está 
incluída entre essa sociedade que não 
protege a criança. As que são vítimas 
da exploração sexual e da violência 
estão jogadas ao abandono. Digo 
isso porque é o que se percebe no 
cotidiano.
Soma - Quando o carro pára 
na cidade e a criança vem 
pedir dinheiro, o que fazer? 
Principalmente, quando se tem 
consciência de que, provavelmente, 
há um adulto explorando aquele 
menino ou menina.
Carlos Queiroz - É importante 
atuarmos em todas as situações. 
Buscar sempre os órgãos de defesa 
da criança e do adolescente e 
colocar aquela situação diante deles 
para o acompanhamento da família.
Soma - O que você faz nessa 
situação num sinal de trânsito, dá 
dinheiro a crianças que abordam o 
seu carro ou não?
Carlos Queiroz - A minha reação 
pessoal é, dependendo da situação, 
a criança fragilizada, precisando 
de um apoio... eu geralmente 

Por Lenildo Medeiros

levo algumas coisinhas dentro do 
próprio carro, alguma coisa que 
sirva de alimento, e dou às crianças. 
Pergunto se ela está estudando, 
por que não está na escola... Se 
tem um adulto, e eu tenho uma 
chance de abordar, eu me aproximo 
e falo com ele. Às vezes, só cria 
constrangimento. Tem uma senhora 
em minha cidade sempre na mesma 
rua. Ela já tem até constrangimento 
de se aproximar do meu carro... Fica 
sem jeito... Porque sempre ouve uma 
orientação. Mas varia muito comigo 
esse tipo de reação.
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em mudar de vida. A questão 
não é simples, porque traficando 
e fazendo assaltos, eles ganham 
rapidamente o que outro garoto, 
trabalhando, não consegue. Eles 
conseguem a namoradinha mais 
rápido, conseguem comprar moto... 
e isso dá um certo status dentro do 
ambiente de relacionamentos dele. 
Por outro lado, quando começam 
a ouvir sobre valores como amor, 
misericórdia e justiça, eles começam 
a mudar. E fico feliz que alguns 
deles têm dado vários sinais de 
mudança e transformação.
Soma - Fale do seu 
envolvimento histórico com 
a Visão Mundial (uma das 
maiores organizações 
humanitárias cristãs do 
Brasil) e faça um balanço 
do seu trabalho como 
diretor-executivo nacional 
da entidade nos últimos 
anos.
Carlos Queiroz - Eu 
trabalho com a Visão Mundial 
desde 1981. Já fiz trabalho 
de campo, depois atuei na 
formação de liderança, em relações 
com a igreja e no que a gente 
chama de testemunho cristão, que 
é o enfoque da vida de Jesus e do 
evangelho dentro das comunidades. 
E, nesse meu período como diretor-
executivo, eu cumpri o mandato. 
Fui convidado para exercer algumas 
tarefas na Visão Mundial. Foram 
três anos e meio, e cumpri a tarefa 
de reestruturar a instituição, 
posicioná-la mais no Nordeste, 
inclusive transferindo o escritório 
de Belo Horizonte para o Recife, 
onde estamos mais perto dos nossos 
programas e diminuímos custos. 
Criamos uma estrutura de custo-
benefício mais adequada e grupos 
colegiados para processos decisórios 
mais participativos e representativos 
na instituição. E nos aproximamos 
mais das comunidades pobres. 
Vários assessores estão diretamente 
focados no trabalho com crianças e 
adolescentes nas comunidades.

Soma - Qual o motivo de sua saída 
da Visão Mundial e quais os seus 
planos?
Carlos Queiroz - Porque cumpri 
a tarefa. Na minha percepção e dos 
principais líderes da instituição, 
precisamos de um perfil novo, mais 
executivo, alguém que possa dar 
uma expansão e uma visibilidade 
maior para a instituição no Brasil. 
E também vem a minha questão 
pessoal. Eu preciso me dedicar 
muito mais à reflexão, à produção 
de textos e livros, e as tarefas 
executivas consomem muito o 
tempo e a energia. Precisa de 
calma e tranqüilidade pra estar 
produzindo essas coisas que fazem 
parte, eu penso, da minha vocação 
e da minha natureza e da minha 
singularidade.

“Quando a criança é 
uma ameaça pra quem 

está parado no sinal, 
tem alguma coisa errada 

na sociedade. Porque 
criança nunca é ameaça. 

Criança, como disse 
Jesus, é presença do 

Reino de Deus”

Carlos Queiroz
Soma - Algumas pessoas ficam 
com medo dessas crianças...
Carlos Queiroz - O que me 
preocupa na sociedade é quando a 
criança passa a ser uma ameaça pra 
quem está parado no sinal. Quando 
isso acontece tem alguma coisa 
errada na sociedade. Uma sociedade 
em que a criança se tornou ameaça 
é muito perversa e gestou ou 
procriou esse tipo de cidadão que a 
amedronta. Porque criança nunca 
é ameaça. Criança é essa presença 
do Reino de Deus. Quem recebe 
uma criança, disse Jesus, a mim me 
recebe.
Soma - Qual a reação da sua 
igreja ao problema da criança que 
sofre, no contexto metropolitano de 
Fortaleza?

Carlos Queiroz - Contando a 
atuação dos membros da igreja e 
de algumas entidades apoiadas e 
ligadas a ela, nós apoiamos cerca 
de 1.450 crianças e adolescentes 
na cidade. Eu mesmo tenho um 
trabalho com adolescentes e jovens 
que estão envolvidos em grupos 
perigosos e organizados. Em 
geral, tomo um café da manhã e 
almoço com eles, às vezes passo 
um dia de convivência. E vários 
deles, graças a Deus, têm se 
sensibilizado e mostrado interesse 



Um dilema brasileiro!

IMPROVISO x 
PLANEJAMENTO

competitivo mundo produtivo. 
Dia a dia, a nossa vida passa a 
ser mais planejada, pelos outros e 
por nós mesmos. Cada vez mais, a 
agenda no celular controla nosso 
tempo. Logística é um assunto 
em alta. Até o carnaval, outrora 
uma brincadeira improvisada, 
não escapou deste abraço 
organizacional e mercantil. Atrás 
da aparente espontaneidade dos 
seus vistosos desfiles, está um 
planejamento cronometradíssimo.

Nesta tensão entre nosso gosto 
pelo improviso e a necessidade 
de planejamento, também 
vivemos como cristãos e igrejas. 
Precisamos todos aprender a 

viver numa realidade sempre 
mais planejada e organizada. Sem 
dúvida, devemos administrar bem 
o tempo e os recursos que nos 
foram dados por Deus. Mas como 
poderemos fazê-lo sem perder 
nossa espontaneidade? Como 
progrediremos sem ficarmos 
escravos de esquemas que tolhem, 
não apenas nossa expressão 
cultural, mas até o direito de 
Deus de interferir em nossa 
agenda?

No caminho de Jerusalém para 
Jericó, isto é, do culto dominical 
para o cotidiano, este desafio 
ganha caráter de urgência! Na 
parábola do homem ferido por 
ladrões (Lc 10.27ss), o sacerdote, 
o levita e o samaritano seguiam 
um roteiro planejado! Mas apenas 
o último permitiu que Deus 
interferisse nos seu planos. E, 
quanto ele teve de improvisar: um 
curativo, a remoção do ferido e o 
custeio do tratamento! Reveja esta 
história e se pergunte se estaria 
disposto a tanto!

Assim, chegamos a um 
primeiro e fundamental tópico 
sobre planejamento, quando 
aprendemos a dizer: “Se o Senhor 
quiser, viveremos e faremos isto 
e aquilo” (Tg 4.15). Orientado na 

Nós brasileiros somos deveras 
espontâneos e apreciamos 
improvisar. Por isto, somos tão 
reticentes a enquadramentos e 
formalismos. Eu aprecio observar 
a capacidade de improviso em 
nossos músicos. São mestres nesta 
arte. A mixagem de culturas 
e raças que moldou nosso 
povo oferece uma diversidade 
com muitas variáveis. Elas 
possibilitam esta f lexibilidade 
fantástica. Assim, nosso 
modo de ser nos confere uma 
extraordinária potencialidade.

Esta qualidade, no entanto, 
também tem o seu reverso. Ela 
não se dá bem no moderno e 

liderança

“Como poderemos 
administrar bem o tempo 
e os recursos sem ficarmos 
escravos de esquemas que 
tolhem, não apenas nossa 
expressão cultural, mas 
até o direito de Deus de 
interferir em nossa agenda?”
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“Minhas tarefas 
envolvem preparar 
aulas e palestras e 
escrever artigos. 

Procuro aprontá-los 
com uma semana 
de antecedência. 
Esta antecipação 
sistemática gera 
tranquilidade e 

eficiência! Aprendi a 
viver sem o legalismo 
e estresse do “just in 
time” ou do eterno 
atraso, tão maléficos 

para o coração”

prece de Pai Nosso, Tiago nos 
lembra que todo nosso planejar 
está subordinado aos planos 
de Deus. Seu propósito é que 
façamos a sua vontade. Por isto, 
Ele se reserva o direito de intervir 
em nossos planos para o bem que 
ele quer realizar. Por isto, o irmão 
de Jesus nos recomenda: “Pensem 
nisto, pois: Quem sabe que deve 
fazer o bem e não o faz, comete 
pecado!” (v.17).

Planejar é um 
exercício espiritual

Uma vez acatado este 
fundamento da soberania de 
Deus sobre nosso planejar, 
certamente nos cabe sermos 
bons administradores dos 
recursos e do tempo que Deus nos 
disponibiliza. Nas parábolas da 
construção da torre e do rei que 
vai à guerra (Lc 14.28-30), Jesus 
nos lembra a não dar um passo 
maior do que as pernas, pois isto 
leva ao fracasso vergonhoso! E, 
nas parábolas das minas e dos 
talentos (Mt 25.14-30; Lc 19.12-
27), nosso Senhor nos desafia 
a ousarmos gerar lucro para o 
seu Reino, ao mesmo tempo que 
nos adverte a não enterrarmos 
medrosamente os dons que Deus 
nos deu.

Assim, o desafio de aprender 
a planejar não é um mero 
aprendizado técnico. Sem 
desmerecer a variedade de boas 
técnicas no mercado, planejar é 
um exercício espiritual. Lembre 
que nossas técnicas precisam 
ser guiadas pelas coordenadas 
espirituais que indicamos 
acima. Quem nelas se orienta, 
examinará com bom-senso 
as técnicas e ferramentas 
disponíveis, retendo e usando 
o que for bom (1Ts 5.21)!

Encerro esta breve 
ref lexão com um 
aprendizado pessoal muito 

simples. Aprendi a parar todas 
as sextas-feiras pela manhã, 
por uma hora, para verificar e 
avaliar minha agenda. Confiro 
os compromissos que terei nas 
próximas quatro semanas. Na 
última sexta do mês, faço o 
mesmo para os próximos dois 
meses. Assim, avalio conjuntos 
maiores. As coisas mais 
importantes vão para o topo de 
uma lista. Então, defino de três a 
cinco prioridades para a semana e 
para os meses seguintes. Minhas 
tarefas envolvem preparar aulas 
e palestras e escrever artigos. 
Procuro aprontá-los com uma 
semana de antecedência.

É verdade que, no começo, isto 
foi muito difícil e trabalhoso. 
Mas, uma vez engrenada, esta 
antecipação sistemática gera 
tranquilidade e eficiência! 
Desde que me disciplinei a ela, 
os imprevistos e as urgências 
súbitas ainda bagunçam a minha 
escrivaninha (para o pavor de 
minha querida esposa!), mas já 
não bagunçam mais a minha 
cabeça e o meu dia. Aprendi a 
viver sem o legalismo e estresse do 
“just in time” ou do eterno atraso, 
tão maléficos para o coração.

Martin Weingaertner é diretor da 
Faculdade de Teologia Evangélica 

em Curitiba - FATEV
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s ma abril de 2004

tragédia anunciada

Santa Catarina é só mais um 
episódio da tragédia brasileira 
intitulada “gestão  reativa”. Deixa-
se a catástrofe acontecer para só 
então ver o que se pode fazer. 
No Rio de Janeiro é a mesma 
coisa. Com raríssimas exceções, o 
poder público no Brasil só serve 
para cobrar impostos e sonegar 
a contrapartida. E, naturalmente, 
para elaborar a discurseira  das 
desculpas esfarrapadas. 

A mídia registra o aumento do número 
de divórcios no Brasil. Levantamento 
do IBGE mostra que em 2007, de 916 
mil casamentos, 231 mil resultaram em 
divórcio. Significa que em cada grupo 
de quatro enlaces, um  acabou em 
desenlace. Caso o Instituto pudesse entrar 
no mérito, iria constatar que na maior 
parte as separações ocorrem em virtude 
de questões financeiras. Não descartando 
o fato de que o casamento no modelo 
judaico-cristão seja uma união de base 
espiritual, não deixa de ser também um 
contrato social, uma parceria entre dois 
sócios. Quando as coisas não vão bem 
nesse aspecto, os demais não têm como 
impedir a dissolução.

Macéias Nunes*

esperteza demais

Emprestar para quem 
não vai pagar e depois 
vender a dívida a quem se 
pensa que pode amenizar 
esse risco, pagando pelo 
inadimplente, é a fórmula 
perfeita para se afundar 
no abismo econômico. É 
o de sempre: o fácil vira  
difícil e o barato sai caro. 
E o contribuinte paga a 
conta.

Divórcio

antecipação

A crise já estava há 
muito tempo no Brasil 
e o presidente Lula 
falava de marolinhas. 
Compreende-se que 
palavra de presidente deve 
ser isso mesmo, para não 
assustar o mercado. Mas 
não precisa ser assim tão 
específico quanto ao estilo. 
Um discurso formal fica 
melhor.

Pedofilia

Bom trabalho vem sendo 
desenvolvido pela CPI da 
Pedofilia, presidida pelo 
Senador Magno Malta. 
De todos os males do 
mundo pós-moderno, 
esse é o pior. Vale a pena 
acompanhar e apoiar.

*Macéias Nunes é pastor e 
jornalista



da criança e do adolescente

Marcas 
que não se 

apagam

Apenas uma menina. Uma 
criança que ainda brinca de 
boneca, sem maldade, pura. Até 
o momento em que, numa atitude 
cruel, um homem tenta tirar dela 
essa ingenuidade de criança. E 
mesmo sabendo que continua sendo 
uma criança, a mente e o coração 
nunca mais serão os mesmos, 
pois ela conheceu, precocemente, 
estímulos que não eram para sua 
idade. Violência contra crianças 
acontecem com meninos e 
meninas, com pessoas da família 
ou conhecidos. Na maioria das 
vezes, o abuso sexual infantil não 
deixa marcas físicas, mas as marcas 
emocionais ficam por toda a vida.

Segundo o psiquiatra André 
Salame Seabra, uma criança 
molestada pode desenvolver, na 
idade pré-escolar, sintomas como 
choro excessivo, irritabilidade, 

Conheça histórias de 
quem sofreu abuso 
sexual e o que fazer 
para preveni-lo

Débora Branquinho*

Débora Branquinho *
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Marcas 
que não se 

apagam

regressão a etapas infantis já 
ultrapassadas, como querer usar 
fralda, chupar o dedo, além de 
distúrbios do sono e conhecimento 
explícito de atos sexuais, acima do 
nível de desenvolvimento normal 
para a idade. Já na fase escolar, 
ainda segundo Seabra, a criança 
pode desenvolver retraimento 
social, imagem distorcida do corpo 
e excessiva mudança de humor. 
André também pontua que, na idade 
adolescente, uma forte baixa-estima 
pode ser desenvolvida, uma constante 
ausência de confiança e depressão 
clínica.

Na vida adulta, apesar das 
conseqüências serem bastante 
variáveis, a pessoa que foi vítima 
de violência sexual tem grande 
possibilidade de desenvolver 
transtornos psiquiátricos, como 
depressão, uso excessivo de álcool e 
outras substâncias, e alterações de 
personalidade.

Para a psicóloga Maíra Novoa, 
cada criança poderá reagir de 
maneira diferente quando agredida 
sexualmente. “Situações de violência 
sempre deixam marcas naqueles que 
as sofrem. A criança está construindo 
sua visão do mundo que a cerca e 
precisa confiar no amor daqueles 
que são responsáveis por ela. Sem 
a segurança desse amor, a criança 
pode ficar deprimida, se isolar, ter 
episódios de pânico, apresentar 
comportamentos obsessivo-
compulsivos, mostrar aversão ao 
contato, ter comportamentos auto-
destrutivos e agressividade”, explicou 
a terapeuta.

Crianças abusadas são 
freqüentemente ameaçadas, coagidas, 
agredidas moralmente, e, por isso, a 
maioria fica em silêncio, por medo, 
vergonha ou culpa. Algumas pessoas 
guardam esse segredo para o resto 
da vida, o que dificulta o tratamento 
psicológico do abusado e a punição 
ao agressor. Em 80% dos casos, a 
agressão acontece no ambiente em que 
as crianças ficam mais tempo: o lar.

A psicóloga Maíra orienta que, 
no caso de suspeita de violência, é 
necessário entrar em contato com o 

Conselho Tutelar ou com a Vara da 
Infância e da Juventude. E acrescenta 
que “o primordial é que a pessoa que 
cometeu a violência seja afastada da 
criança”.

Outra fonte de informações 
para prevenir o abuso sexual é a 
Associação Brasileira Multidisciplinar 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (Abrapia) que divulgou as 
seguintes orientações:

- Esteja bem informado sobre a 
realidade do abuso sexual contra 
crianças; Ouça seus filhos e acredite 
neles, por mais absurdo que pareça 
o que estão contando; Disponha de 
tempo para estar com seus filhos e 
saiba com quem estão nos momentos 
de lazer; Conheça os colegas e os 
pais deles; Procure se informar 
sobre como os responsáveis pela 
creche, escola ou programa de férias 
lidam com a questão da violência 
e do abuso sexual. Faça o mesmo 
com seu pediatra, o conselheiro 
religioso, a empregada e a babá; 
Converse com seu filho(a) e lembre-
se de que o abuso sexual pode 
ocorrer ainda nos primeiros anos 
da infância. (Fonte: Abrapia - www.
observatoriodainfancia.com.br)

Leia os depoimentos 
de duas pessoas que foram 
abusadas na infância

“Fui violentada aos 12 anos. O ato 
não chegou a ser consumado, mas 
o que aconteceu já foi suficiente 
para me marcar para o resto da 
vida. Hoje, eu perdoei o homem 
que fez isso comigo, meu padrasto, 
mas mesmo perdoando, a lembrança 
jamais vai sair da minha mente. Ela 
não está presente de forma dolorosa, 
como durante muitos anos da minha 
vida, mas ainda está lá.

“Essa violência fez com que eu 
tivesse uma auto-estima muito 
baixa. Nunca me senti amada por 
ninguém. Nem pelos meus pais, 
mesmo sabendo que eles não tinham 
culpa diretamente. Essa marca me 
impediu por vários anos de me 
apaixonar, de acreditar que algum 
dia eu seria amada por alguém, de 

“Situações de 
violência sempre 
deixam marcas 
naqueles que as 
sofrem.”

acreditar que algum dia eu poderia 
ter uma marido e uma família 
feliz. Eu tive acompanhamento 
psicológico durante alguns anos e 
isso foi de suma importância para 
eu vencer esse trauma. Mais tarde, 
eu conheci o meu noivo. Vou me 
casar no final de 2009, porque ele 
teve muita paciência em aceitar e 
compreender minhas crises e minhas 
inconstâncias.

“Graças a Deus, tudo agora é 
apenas uma lembrança, que durante 
muito tempo me causou dor, mas 
hoje, eu acredito que posso ser feliz. 
Quero deixar registrado que não foi 
fácil, eu tive que me esforçar muito 
para conseguir isso” - L., 19 anos.

“Aos 15 anos, sofri abuso sexual 
por parte do meu pai. Isso causou 
a separação do meu pai e da minha 
mãe e trouxe grande sentimento 
de culpa para o meu coração. 
No decorrer da adolescência, a 
revolta e o desprezo pela família 
foi crescendo. Comecei a buscar 
afirmação na bebida e nas relações 
ilícitas. Aos 21 anos, eu conheci a 
Cristo e Ele começou a fazer uma 
transformação do meu interior 
através da liberação de perdão ao 
meu pai. Hoje, 15 anos depois, 
me considero uma pessoa sem 
ressentimentos em relação a minha 
familía.” E., 33 anos.

(Por questões familiares, L. e E.
solicitaram que seus nomes não 
fossem divulgados.)

* Débora Branquinho
é jornalista.

“Essa marca me 
impediu, por 

vários anos, de 
me apaixonar, de 

acreditar que algum 
dia eu seria amada 

por alguém”
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conexão américa latina

Subiu na prancha o auto-
proclamado deus Diego Armando 
Maradona, como novo técnico da 
seleção argentina de futebol.

Dieguito, como o chamam, 
poderá mostrar de novo tanto a sua 
intimidade com o futebol quanto 
os desmandos que alguém de alma 

atormentada é capaz de produzir. 
De quebra, o ex-craque e pagador 
internacional de ‘micos’ chegou 
à condição de mito espiritual e 
divindade da recém fundada Igreja 
Maradoniana. Com certeza, é uma 
bobagem que nem um mentecapto 
viciado em popularidade como 

Maradona poderia ter concebido. 
Sinal de que ‘chapado’ não é só quem 
se droga quimicamente, mas também 
quem aliena a consciência objetiva 
e vê na fantasia estímulo para uma 
‘viagem’ alucinada e irresponsável.

Sem disciplina nem lucidez, Dom 
Diego poderá, para os estúpidos 
que o admiram, passar de “deus” a 
“demônio” se a sua seleção “der com 
os burros n’água”.

Um pássaro!... 
Um avião!... Não, 
é Barak Obama!

É injusto imaginar que Barak 
Obama vá mudar o mundo. Ele é 
apenas um homem, não Deus. Mas é 
o que se espera do presidente eleito 
da quase ex-única superpotência, 
apesar da advertência de II Crônicas 
34.22-27, na 
qual a profetisa 
lembra que o rei 
era apenas um 
homem.

Contudo, 
é quase uma 
esperança que 
alguém com 
tal trajetória 
de vida leve 
os EUA a se destacarem na 
liderança do Ocidente, após tantos e 
vergonhosos expedientes: escravidão, 
guerra civil, capitalismo brutal, 
consumismo, macarthismo, bomba 
atômica, Vietnã, Watergate, apoio 
a guerrilheiros e ditadores e, agora, 
calote de hipotecas, quebrando o 
crédito interno e levando a pique 
as bolsas mundiais. Do lado dos 
“bandidos” soviéticos, maoístas 
e fanáticos islâmicos, não ter 

compromisso com princípios cristãos 
já era algo a considerar. Mas é no 
campeão do idealismo ocidental que 
se espelham os amantes da liberdade 
e da democracia.

Sem vaticinar, a política de Obama 
permitirá saber para que lado vai o seu 
coração. Em sua posição, ele irá influir 
nos continentes para o bem ou para 
o mal. Resta saber se irá mascarar-
se com verniz populista ou se dará 
o tom moralizador que economia 
e instituições norte-americanas 
precisam para terem de volta a justiça 
e o império da lei e da ordem.

Parte de ocidentais e pró-
ocidentais perdem o “trem da 
história” ao se ocuparem egoísta 
e miopemente com as próprias 
finanças enquanto outra tenta 
construir instituições internas.

Com o bafo chinês na orelha e os 
EUA passando a vez, a China poderia 

consolidar 
um império. 
Haveria um 
vácuo perigoso, 
permitindo a 
luta leste-oeste 
e forçando 
a Europa a 
abandonar o 
sossêgo para 

livrar-se de uma 
chuva de mísseis.

Entrará Barak Obama numa 
cabina, para trocar o alinhado terno 
pela malha colorida do homem de 
aço, e orbitar o globo, fazendo-o 
voltar no tempo?

* Luciano Vergara é 
jornalista, pastor metodista 

e autor do blog
lpereyra.blogspot.com

Loucos incensando o ‘Louco’

“Dom Diego 
passará, para os 
estúpidos que o 
admiram, de ‘deus’ a 
‘demônio’ se a sua 
seleção ‘der com os 
burros n’água’”

Luciano Vergara*
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Loucos incensando o ‘Louco’

O ISER, Instituto de Estudos da Religião, ao completar 38 anos de funcionamento, inaugura 
um novo período em sua história: reafirma sua missão e compromisso com a Democracia, com 

os Direitos Humanos e com a Diversidade, em especial, com a diversidade religiosa. Em sua ação 
reafirma a luta contra a pobreza e sua crença na construção de uma sociedade 

mais solidária e com mais justiça social. 
O ISER, ao completar 38 anos, confirma sua vocação de um Instituto de Pesquisa atento às 

dinâmicas e práticas adotadas pela sociedade brasileira. Contribuindo para a formulação, análise e 
planejamento de políticas públicas nas áreas do Meio Ambiente, 

Prevenção de Violências, Sociedade Civil e Religião. 
O ISER, ao completar 38 anos, olha para o futuro e se percebe como uma instituição capaz de 

gerar, juntamente com outros parceiros, espaços de reflexão, capacitação e intervenção voltados a 
jovens pesquisadores e militantes sociais comprometidos nas mais diversas interações 

entre religião e sociedade. 
O ISER, ao completar 38 anos, busca aprimorar seus canais de diálogo e interação com parceiros 

e colaboradores nos debates sobre religião e por isso criou um informativo virtual - Plural – 
destinado especificamente a divulgar e debater temas relacionados aos dilemas envolvendo 

Religião, Mídia, Política, Cultura e Sociedade.  Neste sentido, abrimos espaço a todos aqueles que 
desejarem integrar esta rede de diálogo convidando a se cadastrarem 

através do site www.iser.org.br para contato regular.
Acreditando no aprendizado ocasionado pela convivência esperamos de 2009 um ano de 

realizações e esperança para todos. Desejamos para 2009 avançar no caminho da superação da 
violência, do respeito ao meio ambiente, de vidas dignas e com equidade de tratamento 

entre mulheres e homens. 
Que os mais caros valores das diversas tradições religiosas como, por exemplo, 

a regra áurea da fé cristã, que nos ensina a amar o próximo como amamos a nós 
mesmos, seja uma experiência coletiva e crescente em nossa sociedade. 

São votos da equipe do ISER.

In
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alISER, 38 anos

Afirmando sua missão e compromisso



educação

Avaliação do ensino na Escola Bíblica

– O que você aprendeu na Escola 
Bíblica hoje?

Pergunta simples, não é?
Você, pai ou mãe cristão, já 

experimentou fazê-la a seu 
filho? Ou já perguntou 
isso a seu esposo ou a 
sua esposa?

E você, professor, 
já fez essa pergunta 
a um aluno, logo 
após a aula?

Bom, como 
mãe e educadora, 
venho fazendo essa 
pergunta a meus 
filhos e a muitos 
alunos que circulam 
pela Escola Bíblica 
de minha igreja (e de 
outras igrejas também). 
As respostas que recebo 
são interessantíssimas, 
quer ver?

Como mãe, perguntei a meu filho 
(logo após a aula de domingo): 

– O que você aprendeu na Escola 
Bíblica hoje?

Resposta: 
– Hoje a professora contou a 

história de Abraão.
Insisti: 

– Mas o que você 
aprendeu?

Resposta: 
– Deus pediu 

para Abraão mudar 
de cidade. Abraão 
colocou tudo que 
tinha em cima de 
um camelo e foi 
embora.

Tentei outra vez: 
– Tá, filho. Essa foi 

a história que você 
ouviu, mas o que você 

aprendeu 
 com ela?

Resposta: 
– Ah! Aprendi que... aprendi 

que... que quando eu tiver que mudar 
de cidade, vou ter que colocar tudo num 

camelo e... ops, melhor pôr num carro, 
né, mãe!

Interessante.
* *

Como esposa, perguntei a meu esposo 
(no caminho da igreja para casa): 

– O que você aprendeu na Escola 
Bíblica hoje?

Resposta: 
– Estamos estudando Tiago.
Tentei novamente: 
– Ok. Mas eu não perguntei sobre o 

que estão estudando. Perguntei o que 
você aprendeu.

Resposta: 
– Ah, claro. Aprendemos que a fé sem 

obras é morta.
Interessante. 
Resolvi fazer mais uma tentativa: 
– Tá bom, amor. Mas ainda não 

entendi exatamente o que você 
aprendeu para a sua vida.

Resposta: 
– Tem razão. Não chegamos nesse 

ponto.
Muito interessante!

Ana Lídia Costa Hohne*

“Por que o 
aluno não 

prestou atenção 
na lição? Será 

que eu poderia 
ter ministrado 

a aula de 
maneira mais 
cativante?”
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Avaliação do ensino na Escola Bíblica

Como educadora, já fiz essa 
pergunta a muitos alunos de todas 
as idades, e as respostas continuam 
assim: “interessantes”.

Existe pergunta mais simples e 
direta que essa para avaliar o ensino e 
a aprendizagem na Escola Bíblica?

Há muitas maneiras de se avaliar o 
ensino na EBD. Mas primeiramente é 
preciso se perguntar: 1) O que quero 
avaliar? e 2) Para que vou avaliar?

Na Escola Bíblica, podemos avaliar 
muitas coisas. Na verdade, todas 
elas realmente devem ser avaliadas 
periodicamente: a organização, 
a estrutura, o currículo, os alvos 
educacionais, material didático, métodos, 
professores, e, por fim, os alunos.

Quando se pergunta para que se 
quer avaliar, quase todos dizem que 
é para poder melhorar. A questão é 
que, frequentemente, quando fazemos 
uma avaliação séria, a resposta 
provavelmente será corrigir e melhorar 
nosso próprio desempenho. Vejamos 
um exemplo.

A professora de meu filho resolve 
avaliar a aprendizagem dele e 
pergunta: 

– O que você aprendeu na Escola 
Bíblica hoje? 

Ele responde: 
– A história de Abraão. 
Duas possibilidades: 1) Ela fica 

satisfeita que ele lembrou da história 
que ela contou; 2) Ela percebe que 
essa resposta está incompleta, porque 
não quis ensinar apenas a história de 
Abraão.

Se a professora conseguir alcançar a 
segunda possibilidade, inevitavelmente 
vai ponderar que: 1) Será que ele 
não prestou atenção na lição? 
(responsabilidade do aluno); ou 2) Será 
que ela contou a história, mas não 
conseguiu levá-lo a aprender aquela 
verdade especial e transformadora 
para a vida dele? (responsabilidade do 
professor).

A maioria dos professores chegaria 
à primeira conclusão: ele não prestou 
atenção na lição. Mas mesmo assim, 

se a professora prosseguisse com a 
avaliação, poderia ponderar: “Por que 
ele não prestou atenção na lição? Será 
que eu poderia ter ministrado essa 
aula de maneira mais cativante?”

Isso é só um exemplo. Quando 
avaliamos adequadamente um 
processo ou uma organização, na 
maioria das vezes, descobrimos que 
somos nós quem precisamos corrigir e 
melhorar nosso próprio desempenho 
– quer como dirigentes de Escola 
Bíblica, quer como professores, quer 
como alunos. Estamos preparados para 
isso?

Quem estiver, então, comece seu 
processo avaliativo simplesmente 
perguntando aos alunos: – O que você 
aprendeu na Escola Bíblica hoje?

* Ana Lídia Costa Hohne é pedagoga 
e educadora cristã, professora do Centro 

de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba 
(CETEVAP, em São José dos Campos, 

SP), preletora em congressos para EBD e 
coordenadora pedagógica da 

Editora Cristã Evangélica.

“Quando avaliamos, na maioria das vezes, descobrimos 
que somos nós quem precisamos corrigir e melhorar 

nosso próprio desempenho – quer como dirigentes de 
Escola Bíblica, quer como professores, quer 

como alunos. Estamos preparados para isso?”
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Três lançamentos em traduções 
da Bíblia em Português

Material 
didático para 
quem defende 

as crianças

“Um objetivo comum aos três 
lançamentos é que o texto 
seja perfeitamente compreensível 
ao leitor médio.  Almejamos que, 
por isso, as novas edições da Bíblia 
contribuam para a mudança 
das estatísticas brasileiras 
de livros e da leitura”

dicas de leitura

rês lançamentos marcaram 
o ano de 2008 como um 
dos mais produtivos em 

traduções disponíveis da Bíblia em 
Português. 

A Bíblia Almeida Século XXI 
(Edições Vida Nova) é uma revisão 
do histórico texto de Almeida 
outrora publicado pela Imprensa 
Bíblica Brasileira, conhecido como 
versão Revisada de acordo com 
os Melhores Textos em Hebraico e 
Grego. O foco principal dos editores 
é a questão da exatidão exegética e 
fluência, aspectos essenciais para a 
compreensão do texto bíblico.

A Sociedade Bíblica Trinitariana 
do Brasil apresenta a versão Almeida 
Corrigida Fiel, uma revisão corrigindo 
erros gráficos ou ortográficos 
encontrados nas edições anteriores. 
Objetivando modificar o mínimo 
possível e tirando qualquer influência 
do Texto Crítico do Novo Testamento 
que fora introduzida ao trabalho de 
Almeida, o texto pretende ser o mais 
fiel possível ao Textus Receptus do 

T

http://tilz.tearfund.org/Portugues/ 
http://www.maosdadas.org/ 

Duas dicas essenciais de leitura 
para quem já atua ou quer 

começar a atuar diretamente 
no cuidado de crianças 

desamparadas, são as páginas 
na Internet da Rede Mãos Dadas 
e da organização humanitária 
cristã britânica Tearfund. Em 

ambas, há extenso material em 
português tanto para crescimento 

pessoal quanto para discussão 
em grupos. O foco é a defesa de 
direitos da criança e a missão 

integral da Igreja.

Novo Testamento e ao Massorético, do 
Antigo Testamento.

A mais recente de todas, a Edição 
de Estudo da King James (Abba Press/ 
Sociedade Bíblica Ibero-Americana) 
traz o Novo Testamento, Salmos 
e Provérbios acompanhados de 
numerosas notas exegéticas e outras 
ajudas ao leitor, disponibilizando 
em nossa língua a tradução mais 
lida em todo o mundo, desde 1611. 
A técnica de equivalência verbal 
e formal usada nesta tradução, 
que também se beneficia das 
últimas descobertas arqueológicas, 
é garantia de fidelidade aos 
originais.

Um objetivo comum aos três 
lançamentos é que o texto seja 
perfeitamente compreensível 
ao leitor médio. Almejamos que, 
por isso, as novas edições da Bíblia 
contribuam para a mudança das 
estatísticas brasileiras.  Segundo o 
Observatório do Livro e da Leitura 
mais de 22 milhões de brasileiros 
possuem apenas um livro em casa.
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programação saudável

uitos filmes nacionais 
e internacionais 
tratam do tema da 

violência sexual e da exploração 
infantil. Mesmo sendo uma 
questão extremamente delicada, 
alguns roteiristas e diretores criam 
e adaptam histórias que levam 
o grande público a conhecer, 
pensar, despertar para o assunto, 
e, até mesmo, se chocar com 
tais realidades para se unir no 
combate a elas.

Na Oficina de Proteção Infantil 
realizada em Minas pela Rede 
Mãos Dadas e Tearfund, alguns 
participantes, agentes sociais com 
vivência das realidades da infância 
e rica experiência em acolhimento, 
recomendaram, entre um debate e 
outro sobre a construção de uma 
política de proteção, os seguintes 
filmes que tratam do assunto.

Anjos do Sol - Com direção 
e roteiro de Rudi Lagemann, o 
filme relata a história de uma 
adolescente de 12 anos, Maria, que 
é vendida pela própria família a um 
recrutador de prostitutas. Após ser 
vendida em um leilão de meninas 
virgens, Maria vai morar em um 
prostíbulo na Floresta Amazônica, 
onde sofre vários abusos. Depois de 
alguns meses, ela consegue fugir 
e vai morar no Rio de Janeiro, 
onde, novamente, se depara com a 
prostituição.

O Lenhador - De Steven 
Fechter. Relata a história de 
Walter, que tenta recomeçar a 
vida em sua cidade natal, após 

12 anos na prisão condenado 
por pedofilia. Apesar de tentar 
viver corretamente, Walter 
precisa conviver com os olhares 
desconfiados de pessoas que 
o rodeiam. O filme não possui 
“um final”, uma vez que Walter 
continua molestando crianças, fato 
que mostra de forma verdadeira a 
realidade de um pedófilo.

O Caçador de Pipas - 
O longa metragem é adaptação 
do livro best seller de mesmo 
nome e retrata a história de 
dois amigos inseparáveis, Amir 
e Hassan. Durante um torneio 
de pipas, Hassan é violentado 
sexualmente. Amir assiste a tudo, 
mas, covardemente, vai embora e 
convive com essa culpa durante 
toda a sua vida. 

Também foram citados pelos 
agentes sociais na oficina: 

“Festa em Família”, de Thomas 
Vinterberg; “A excêntrica família 
de Antônia”, de Marleen Gorris; 
e “A maçã”, dirigido por Samira 
Makhmalbaf.

M
Da Redação

“Também foram 
citados pelos agentes 

sociais na oficina:  
‘Festa em Família’,  ‘A 

excêntrica família 
de Antônia’, 
e ‘A maçã’”.

Cinema-denúncia mostra 
o potencial destruidor 

do abuso infantil
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O ESCÂNDALO DO NATAL

profundezas

“...escândalo para os judeus e loucura para os gregos.” (I Co. 1.23)

ossos ouvidos, moucos - 
pela enxurrada de sermões 
açucarados, do tipo 

auto-ajuda, que atualmente assolam 
os púlpitos - são despertados pela 
declaração de Paulo.

Desacostumados à contundência 
das verdades bíblicas, parece um 
exagero do apóstolo. Não é não. O 
Espírito Santo relembra que, sete 
séculos antes, o profeta Isaías já o 
havia predito, no que é corroborado 
pelo apóstolo Pedro (Is. 8.14-15 
e I Pd 2:8). Repetições não são 
acidentes na Bíblia, ainda mais 
em livros e testamentos diferentes. 
Certamente é algo importante, que 
Deus quer enfatizar. 

Prestamos atenção ao texto e já 
destacamos na primeira palavra. 
Escândalo é um daqueles morfemas 
que tiveram sentido alterado. 
Recorda-nos o mestre Barclay que 
“skandalon” já é 
uma apócope de 
“scandalethron”, 
que significa 
o gatilho da 
armadilha, a parte 
ligada à isca, onde, ao pisá-la, o 
animal fica preso ou morto. No 
sentido teológico é o que aprisiona, 
o que impede o progresso; aquilo 
que associado à uma isca, leva à 
ruína, à morte espiritual.

O escândalo inclui não só a cruz, 
mas toda a vida de Cristo, iniciando 
com seu nascimento.

É ou não escândalo, a gestação 
fora dos padrões do matrimônio? 
Até José, mesmo justo, ficou 
abalado. Se não fosse o anjo lhe 
aparecer em sonho, teria desfeito 

o contrato de 
casamento. 
Simpatizamos 
com ele. Imagine, 
pessoalize a 

situação: sua noiva, 
ou a noiva do seu filho, retorna da 
casa de parentes, e lhe comunica: 
estou grávida de três meses! Não 
duvido que, em moralismo farisaico, 
propuséssemos o apedrejamento 
dela (Lc. 1.26-45 e v.56; Mt. 1.18-25 
e Dt. 22.20-21).

Para nossos hiper-modernos e 
midiáticos dias, onde pregadores se 

Philippe Leandro*

Enxoval de luxo? 
Que nada!

N
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de pobre, e a oferta que seus pais 
oferecem é a prescrita para os mais 
pobres (Lc. 2.7, 22-24 e Lv. 12.8). Nem 
berço teve, foi adormecer num cocho.

Suas primeiras 
visitas? Nenhuma 
figura importante. 
Nenhum 
sacerdote, bispo, 
primaz, cardeal, 
apóstolo, semideus, ou sei lá mais 
que títulos fariam parte da nossa 
lista. Ao contrário, uma caterva 
de pastores – cidadãos de baixa 
classe, gente humilde, trabalhadora, 
sempre cerimonialmente impuros, 
desqualificados para as celebrações 
religiosas. As visitas seguintes – um 
escândalo maior. Gentios, de outra 
religião, envolvidos com astrologia 
e magia, Os magos eram uma casta 
sacerdotal do Zoroastrismo medo- 
persa; equivalente aos levitas no 
Judaísmo israelita.

Que nascimento! O registro dos 
discursos é um paradigma do que 
se evita apresentar aos auditórios 

atualmente. Chamá-lo rei e 
Senhor - politicamente incorreto, 
é subversão a Herodes e a César; 
chamá-lo Messias – religiosamente 

incorreto, é ofensivo 
aos judeus.

Completamente 
inverso 
aos deuses 

mitológicos, o 
verdadeiro Deus, o Onipotente, 
o Onisciente, o Onipresente, 
escolhe se tornar frágil, um bebê 
dependente dos cuidados de sua 
jovem mãe; escolhe se tornar um 
aprendiz e se limitar ao Oriente 
Médio. O Eterno se torna mortal.

Nesse espírito, desejo a você, caro 
leitor: um feliz - e escandaloso 
– Natal, com celebrações 
reformuladas, se pretendemos 
coerência ao homenagear o 
aniversariante.

* Philippe Leandro é pastor, 
engenheiro e escritor

travestem de mariposas espirituais 
- sempre em busca das luzes 
de um palco onde possam ser a 
estrela principal do show, o quase 
anonimato do nascimento de Jesus 
é um escândalo. Se o Jerusalem 
Post já existisse, não lhe dedicaria 
uma mísera linha.

Mais ainda, que desperdício! 
Além de não escolher os magníficos 
templo e palácio existentes em 
Jerusalém, o Natal ocorre numa 
cidade dormitório, em um subúrbio, 
uma periferia da capital! E nem ao 
menos numa maternidade ou num 
hospital de primeira classe – mas 
num estábulo, verdadeiro desacato 
às normas sanitárias.

Enxoval de luxo? Que nada! 
Diversamente dos profetas que 
servem Mamom mais que a Deus, 
que valorizam tanto as riquezas que 
elas ocupam a maior parte de suas 
prédicas, O criador do universo, o 
doador de todas as riquezas, resolve 
ser pobre. É vestido com roupas 

“Para nossos 
midiáticos dias, 

onde pregadores se 
travestem de mariposas 

espirituais - sempre 
em busca das luzes 
de um palco onde 

possam ser a estrela 
principal do show, o 
quase anonimato do 

nascimento de Jesus é 
um escândalo”

Gestação fora do 
matrimônio!
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Rede Viva, que reúnde 
32 organizações 
filantrópicas que 

atuam em favor das crianças 
e adolescentes em situação de 
risco social no estado do Rio 
de Janeiro, está tomando uma 
iniciativa que pode alterar o 
futuro de muitas crianças. O grupo 
tem trocado idéias e trabalhado 
junto na construção de uma 
política de proteção infantil para 
cada organização, uma espécie 
de manual de prevenção contra 
todo o tipo de violência contra a 
criança, com ênfase na questão da 
violência sexual.

No último bimestre de 2007, 
aconteceram as primeiras reuniões 
com as organizações ligadas à 
Rede, para iniciar o processo. 
Participaram cerca de 30 líderes. 
Também houve reuniões virtuais, 
por teleconferência, que também 
se tornarão regulares.

A missonária da Junta de 
Missões Nacionais, Gislaine 
Monteiro Freitas, diretora do 
“Projeto Reame - Resgate e Ame 
Crianças e Adolescentes em 
Situação de Risco”, informou 
que cada representante, de cada 

organização, deve levar para 
as reuniões mais 4 pessoas. A 
intenção é multiplicar os líderes 
para que a ação de proteção 
alcance o maior número possível 
de organizações humanitárias e 
também as igrejas. 

A iniciativa visa impedir 
que muitas crianças sejam 
molestadas. A idéia de estimular 
organizações cristãs a formularem 
e implementarem suas políticas de 
proteção infantil veio de uma aliança 
de organizações humanitárias da 
Europa, Estados Unidos e América 
Latina. No Brasil, a Rede Mãos 
Dadas, Aliança 180 e Tearfund se 
uniram para traduzir o manual de 
orientação para a empreitada. 

Usando a estratégia de 
compartilhar experiências vividas 
neste processo de conscientização 
e em sua implantação nos projetos, 
a intenção dos encontros para 
a construção de uma política 
de proteção no Rio de Janeiro é 
disseminar essa iniciativa entre 
as organizações e igrejas de todo 
o Brasil, fazendo com que cada 
igreja e organização atentem para 
a necessidade de uma prevenção 
contra a violência infantil.

Exemplo de mobilização 
por uma política de 

proteção infantil
“Para que cada igreja e organização brasileiras atentem para a 

necessidade de uma prevenção contra a violência infantil”

grande Deus no grande rio

“Compartilhando 
experiências nos 

encontros de 
construção de uma 
política de proteção 

infantil no Rio, o 
grupo pretende 

disseminar a 
iniciativa entre 

organizações de 
todo o Brasil e 

impedir que muitas 
crianças sejam 
molestadas”

A
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Imagine viajar para pregar em 
outro estado levando consigo todas 
as suas traduções e versões da 
Bíblia e toda a sua biblioteca de 
comentários, dicionários bíblicos 
e concordâncias, sem precisar 
carregar peso e nem pagar excesso 
de bagagem.

Imagine consultar todos esses 
livros de forma quase simultânea 
à leitura do texto bíblico e fazer 
anotações sem precisar abrir 
nenhum deles e sem ocupar todas 
as superfícies próximas a você 
(mesas, sofá, cama, tapete).

Imagine ter acesso imediato 
aos novos comentários e outros 
recursos de estudo bíblico, 
inclusive em outros idiomas, em 
tempo real ao seu lançamento, via 
Internet, bastando apenas fazer 
um download, da mesma forma 
que hoje se baixa e instala um 
programa.

Libronix é isso. No Brasil, o 
sistema está sendo distribuído 
pela Sociedade Bíblica do Brasil 
na forma de Biblioteca Digital da 
Bíblia, em parceria com outras 
editoras.

A Editora Evangélica Esperança 
lançou em 2008, em solenidade 
numa igreja de Curitiba, no Paraná, 
a Biblioteca Digital Esperança que 
contém a coleção completa dos 
Comentários do Novo Testamento 
publicados pela empresa, diversas 
versões da Bíblia em Português, em 
outros idiomas e originais, Bíblias 

bíblia, bits & bytes

O que é Libronix?

de Estudo, léxicos, concordâncias e 
dicionário bíblico.

Os Comentários Esperança 
digitais utilizam a plataforma 
gratuita Libronix, uma poderosa 

ferramenta que 
permite ao usuário 
localizar e organizar 
as informações 
rapidamente, além de 
montar sua biblioteca 
pessoal com um 

número infinito de títulos. Segundo 
o diretor da Editora Esperança, 
Walter Feckinghaus, “o lançamento 
da Biblioteca Digital Esperança, 
com a plataforma Libronix, 
representa um marco para 
que a Palavra de 
Deus possa atingir 
novos públicos e 
esteja disponível em 
novos formatos e 
novas mídias”.

“Imagine consultar todas as suas 
Bíblias, concordâncias, dicionários 

e comentários de forma quase 
simultânea à leitura do texto bíblico 

sem precisar abrir nenhum deles e sem 
ocupar todas as superfícies próximas a 

você (mesas, sofá, cama, tapete)”



Fazendo da igreja um 
lugar mais seguro

A revista evangélica New Man 
entrevistou Peter R. Holmes e Susan B. 
Williams, autores de “Church as Safe 
Place” (“Igreja como Lugar Seguro”). 
No livro eles tratam da questão do 
abuso na igreja, quando o lugar que 
deveria demonstrar o reino de Deus se 
torna igual ao resto do mundo.

Holmes e Williams vão além do 
abuso físico e sexual. Pesquisando 
ex-membros de igrejas identificaram 
cinco áreas principais de abuso: verbal, 
emocional, físico, sexual e espiritual. 
Descobriram muitos comportamentos 
abusivos não reconhecidos, como 
no caso de uma mulher que teve 
multiplicada a dor de perder seu bebê, 
pelos membros de sua comunidade 
da fé, os quais disseram aquilo haver 
acontecido porque ela e seu marido 
tinham deixado o campo missionário 
na África. Outros foram completamente 
rejeitados por não se conformarem 
às regras e valores extra-bíblicos 
defendidos por lideranças.

Os escritores esclarecem que muitas 
situações envolvem mais de um dos 
tipos de danos, e os limites entre eles 

são indefinidos, pois 
abuso verbal pode 

produzir trauma 
emocional 
profundo, que 
se arraste 
por muitos 
anos. Porque 
muitos 
destes abusos 
envolvem 

aqueles que 
reivindicam falar 

em nome de Deus, 
há freqüentemente 

o aspecto espiritual se 
sobrepondo às outras formas de abuso.

Os autores não sugerem que toda 
igreja é insegura. Mas advertem - 
congregações são parte da sociedade 
e podem ser tão abusivas quanto 
a sociedade de que fazem parte. E 
o abuso, em toda a cultura, é tão 
comum que se torna um ruído de 
fundo. Quando as congregações se 
transformam em ambientes abusivos é 
muito fácil para a organização e seus 
membros desenvolverem tolerância. 
Torna-se normal. O livro pretende ser 
um manual para as igrejas que queiram 
confrontar, resolver ou minimizar as 
situações de abuso.

Williams e Holmes tratam da 
confidencialidade-publicidade das 
informações e dos abusos que ainda 
são cometidos. Citam o caso de uma 
jovem que sentiu enorme vergonha 
quando um palestrante pediu que todas 
as virgens se levantassem. Aquela 
jovem fiel permaneceu assentada, 
publicamente exposta, enquanto as 
outras mutuamente se aplaudiam. Os 
autores reconhecem que encontrar 
um contrapeso nos assuntos de 
confidencialidade pode ser difícil. 
Mas destacam que “cultura construída 
na abertura é particularmente útil 
para pessoas sem formação cristã 
porque, quando se inserem na vida 
congregacional, elas podem ouvir as 
histórias surpreendentes dos outros 
e isto é encorajador... O lugar mais 
seguro na terra é o lugar onde não 
há nenhum segredo. Isto é, onde o 
compartilhar aquelas histórias é sempre 
feito voluntariamente, não sob a 
pressão se conformar”.

O livro traz sugestões como lidar 
com situações de abuso, desde os 
menos nocivos até os criminalmente 
passíveis de sanção e como manter 
na igreja um ambiente livre dos 

diversos tipos de abuso. Nos casos de 
abuso emocional, verbal e espiritual, 
aconselham restaurar a confiança entre 
as partes, sabendo que a confiança é 
um elemento chave da restauração.

Sobre abuso físico e sexual são 
enfáticos: “o abuso físico pode deixar 
muitas cicatrizes escondidas. Acusações 
devem sempre ser tratadas muito 
seriamente... Os boatos de abuso sexual 
nunca devem ser ignorados. Assegure-
se sempre que uma pessoa apropriada 
verifique tais suspeitas, não obstante 
quem seja o alegado perpetrador. 
Todo o líder de uma comunidade da fé 
que descubra que alguém está sendo 
verdadeiramente abusado sexualmente 
tem o dever legal de informar a 
polícia”.

Recomendam cautela em todo o 
processo: “Quando qualquer um vem 
à frente falar sobre ser abusado de 
alguma maneira, os líderes devem 
tratar seriamente o que for dito e 
escutar cuidadosa e transparentemente 
ambos os lados do conflito. Devem 
discutir com outras pessoas de 
confiança, permanecendo consciente 
do fato que a natureza humana é 
vingativa e retaliadora. Às vezes as 
coisas não são como parecem. Se 
a situação abusiva for confirmada, 
escolha honrar todas as partes 
envolvidas, procurando reconciliação. 
Nos casos de abuso sexual, notifique as 
autoridades apropriadas”.

Felizmente, uma editora, 
aproveitando nossa dica, se dispôs a 
tornar o livro disponível em Português, 
contribuindo para tornar nossas igrejas 
lugares mais seguros. Aguardemos.

*Philippe Leandro é pastor, 
engenheiro e escritor

“Igrejas podem 
ser tão abusivas 

quanto a 
sociedade de que 

fazem parte”

o mundo em revista

Philippe Leandro*
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Currículo completo 
para sua Escola Bíblica 

e Culto Infantil

VANTAGENS EM ADQUIRIR NOSSO MATERIALADOTADAS 
EM MAIS 

DE 14 MIL 
IGREJAS EM 150 
DENOMINAÇÕES
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www.editoracristaevangelica.com.br

Currículo completo 
para sua Escola Bíblica 

e Culto Infantil

0 a 23 meses

2 e 3 anos

4 a 6 anos
(não alfabetizadas)

4 a 6 anos

6 a 8 anos
(alfabetizadas)

6 a 8 anos

9 a 11 anos

9 e 10 anos

4 a 6 anos (menores)
7 a 10 anos (maiores)

11 a 16 anos

12 a 16 anos

acima de 17 anos

acima de 25 anos

candidatos ao batismo 
e discipulado

www.editoracristaevangelica.com.br
3202-1700

www.editoracristaevangelica.com.brwww.editoracristaevangelica.com.br
3202-1700(12)
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