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habitai-as”(Isaías 65.21

missões urbanas
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Criados para gozar a
vida e vocacionados para
uma vida de gozo
Só pessoas doentes conseguem ser felizes sozinhas ou com
o sofrimento do outro, pois só se importam com o próprio
prazer, sem se importar em construir comunhão.

Moradia: um
desafio para
a fé cristã
Seguidores/as de Jesus
não têm o direito de se
conformar com a falta
de condição de vida de
qualquer pessoa, criada à
imagem e semelhança de
Deus, muito menos com a
falta de moradia.
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no princípio

Precisamos de você!
Acesse queroajudar.soma.org.br e participe deste ministério
Lenildo Medeiros *

M

Muita gente que conhece a Soma, quando olha para o
resultado de tudo que a gente faz (esta revista, o portal de
notícias na Internet, o boletim eletrônico por e-mail, entre
outras iniciativas que influenciam positivamente a igreja
no Brasil), talvez pense que o trabalho flui tão sem dificuldades, que
já está garantida a manutenção do ministério até 2025! Bem, o fato é
que não é bem assim.
Tem sido uma longa, íngreme e sinuosa caminhada. Houve até
momentos em que vacilamos e pensamos em parar. Mas nessa história,
houve um momento em que resolvemos assumir o compromisso com
a descomercialização da Soma e investir intensa e largamente nos
relacionamentos...
Pensamos que hoje há uma crise de relacionamentos (ou a falta deles)
na Igreja de Jesus. Por isso, queremos nadar contra a maré e enfatizar
o contato próximo com as pessoas que nos lêem e ajudam. Observamos,
também, que o interesse pelo lucro financeiro tem sido exacerbado em
muitas organizações cristãs e tentamos ser diferentes.
Por exemplo: apesar de não criticarmos de maneira alguma as
publicações co-irmãs que o fazem, tomamos a decisão de não
trabalhar mais com assinaturas da Revista Soma. Nosso desejo é ter
um relacionamento mais aprofundado com nossos leitores, numa
parceria com pessoas que se tornem também nossos mantenedores, e
que nos apóiem com ofertas, participação e orações. Para tanto, temos
conversado com nossos mantenedores, trocado telefonemas, cartas e
e-mails... E isso tem sido muito mais proveitoso.
Outra postura nossa é que, mesmo na hora de vender uma revista,
queremos fazer isso de forma alternativa. Para tanto, estamos formando
uma rede de articuladores regionais, pessoas que queremos ajudar e que
muito têm nos ajudado... Estamos percebendo que este relacionamento
também é por demais profícuo. Além de gerar alguma renda para
os articuladores, temos percebido que a execução da tarefa de nos
representar em sua região, tem elevado a auto-estima dos articuladores,
porque, entre outras, os coloca em contato direto com as lideranças
cristãs do local onde vivem. E esta valorização é acentuada quando
nos comunicamos regularmente com cada um deles, inclusive apoiando
e orando com aqueles que demonstram vivenciar alguma dor mais
intensa. Outro dia mesmo, o pastor Philippe estava orando com uma
irmã articuladora, de importante cidade do Sudeste, que recebeu um
diagnóstico de grave doença e precisava ser encorajada. Realmente, esse
tipo de coisa é o nosso objetivo.
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Por último, investimos num
diálogo constante, numa verdadeira
PARCERIA, com igrejas e
organizações cristãs que entram
numa rede de parceiros. Não
queremos apenas publicar um
anúncio e receber o pagamento,
temos buscado influenciar e ser
influenciado por nossos apoiadores.

Assim, temos tentado
financiar este projeto, fugindo à
comercialização ou interesse de
lucros exorbitantes. A lentidão
no processo chega a incomodar
(desde abril de 1995!), mas não
vamos desistir. E abrir o coração
neste editorial é uma forma de
declarar que precisamos de você!

Acesse e preencha o formulário:
queroajudar.soma.org.br
Participe deste ministério. Em
Cristo e pelo Reino.
* Lenildo Medeiros é fundador
da Agência Soma,
pastor e jornalista.

cartas, fax e cia

Gostou da revista?
Elogio

Quero parabenizar a Equipe Soma pelo
excelente material disponibilizado, não só
no site <soma.org.br>, mas também na
revista. Nosso povo precisa de informação
de qualidade e, acima de tudo, conteúdo
ético, espiritual e relevante.
Pr. José Paulo Moura Antunes
Rio de Janeiro, RJ

Muito bom!

Parabéns pelo site da revista. Bárbaro! Um
forte abraço a todos.
Beth, fragmentosbeth.blogspot.com
São Paulo, SP

Tem me ajudado muito

Gosto muito da revista, tem me ajudado
muito, especialmente a edição 11 (“Um lugar
seguro para as crianças”), pois trabalho no
departamento infantil. Que o Senhor os
abençoe e faça sempre prosperar.
Gecelia Sales Leal - Rio de Janeiro, RJ

Gratidão

Agradeço a Deus por colocar pessoas
preparadas e de boa vontade, a fim de que
o meio evangélico se faça notório em uma
sociedade corrompida pelo pecado.
Gláucio
Feira de Santana, BA

visite nosso site:

Participe
por carta:
e-mail:
fax:
fone:

www.agenciasoma.org.br

Caixa Postal 48.480, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20530-971
redacao@agenciasoma.org.br
(21) 2570-6998
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Brasil

religião e cidadania

Moradia

digna para

todos

Desejo de Deus
Magali do Nascimento Cunha *

A

abertura do Salmo 24
é um trecho muito
importante da Bíblia,
herdado do texto também sagrado
para os judeus. Ele diz: “Do
Senhor é a terra e tudo o que
nela se contém, o mundo e os
que nele habitam” (versículo 1).
A habitação do mundo é parte do
projeto criador de Deus, e os seres
humanos, junto com os animais e
os vegetais, são os habitantes, os
moradores, aqueles que desfrutam
do espaço e seus benefícios, muitos,
resultantes desse projeto criador.
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“Se é um direito
e projeto de Deus,
porque a habitação
é um problema
social? Por que tem
gente que mora
bem e gente que
nem mora?”

O conceito de habitação na forma como
foi construído, na prática, pelos seres
humanos e pelos animais, relaciona-se
fundamentalmente a abrigo e proteção.
Ao longo da história da humanidade,
foi-se adicionando outros sentidos
como o lugar próprio de uma pessoa
ou de sua família ou agrupamento por
afinidade para também se alimentar,
repousar e buscar conforto e bem-estar.
Daí o surgimento do conceito de casa
relacionado ao de habitação. O lugar
que se constrói para se habitar. Uma
construção coerente com o projeto
criador de Deus. Afinal, quando Deus
ano 6 nº 13 s ma

cria o mundo, cria uma casa para
os habitantes que Ele também
criou: uma casa comum, ou, como
se desenvolveu no termo grego
encontrado no Novo Testamento
bíblico, a oikoumene (a casa
comum, ou, toda a terra habitada).
Para sobreviver neste mundo,
os seres, e, particularmente, os
humanos, precisam de uma
habitação, de uma casa, para se
abrigarem, se protegerem, se
alimentarem, repousarem,
buscarem conforto e bemestar. Esta perspectiva,
coerente com o projeto
criador de Deus,
foi reconhecida, em
documento, como um
direito de todos os seres
humanos que habitam a
terra pela Assembléia das
Nações Unidas, em 1948. Por
isso este direito à moradia está
registrado no artigo XXV da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos: “Toda pessoa tem direito
a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde
e bem estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança
em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou
outros casos de perda dos meios de
subsistência fora de seu controle”. É
também um direito social previsto
na Constituição de muitos países,
como o Brasil, neste caso depois
de muita luta: o direito foi inserido
no artigo 6º da Constituição
recentemente, no ano 2000.
Entretanto, quando se olha a
realidade, surgem perguntas: se é
um direito para todo o ser humano,
e se sempre foi parte do projeto
de Deus, porque a habitação é

www.soma.org.br

um problema social? Por que
tem gente que mora bem, com
todas as características listadas
acima, e outra que mora mal, sem
segurança, conforto e bem-estar?
Por que tem gente que nem mora?
Esta é a realidade no Brasil e em
outros lugares do mundo também.

Quando se fala de moradia, não
se fala apenas de “um cantinho
para ficar”. Fala-se de dignidade
humana: de um lugar que seja
seguro e com o mínimo de
conforto - infra-estrutura básica
(água, esgoto e coleta de lixo). No
entanto, no caso do Brasil, por

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar,
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda
dos meios de subsistência fora de seu controle”
Declaração Universal dos Direitos Humanos
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exemplo, de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), em 2000, quando
se aprovou o a emenda do artigo
6º, eram aproximadamente 41,8
milhões de pessoas que não
contavam com esses serviços
básicos em casa. De acordo
com dados do próprio governo
brasileiro, faltam ser construídas
sete milhões de moradias (déficit
habitacional) para que todos os
brasileiros tenham onde morar,
enquanto cinco milhões de casas
estão vazias.
Fato é que as desigualdades
sociais que foram se construindo na
história da humanidade, refletidas
na renda e nas propriedades
adquiridas por pessoas e famílias,
tornaram o direito à moradia algo
negado a muitas pessoas. Isso
porque a propriedade privada e seu
acúmulo, geraram sistemas em que
a moradia se tornou fonte de renda
e lucro para alguns e dificuldade
para outros que não dispõem de

meios para se inserir neste sistema.
Compra, venda e aluguéis de
moradias passaram a fazer parte da
realidade de muita gente.
A Bíblia já registra experiências,
dezenas de séculos atrás, das
relações injustas que já se
configuravam, especialmente
depois do estabelecimento das
cidades e da monarquia com a
tradição nômade, da habitação em
tendas, perdendo força. O texto
bíblico é claro na afirmação de que
Deus quer justiça e dignidade de
habitação. As palavras dos profetas
são fortes na partilha do desejo
de Deus de que casas não sejam
construídas por um para que outro
more e este fique sem o seu direito:
“Edificai casas e habitai-as;
plantai jardins e comei o seu fruto”
(Isaías 65.21; Jeremias 29.5). Deus
também deseja que haja segurança
na moradia: “E habitarão nela
seguros, e edificarão casas, e
plantarão vinhas; sim, habitarão
seguros, quando eu executar juízos
contra todos os que roubam nos
seus contornos; e saberão que
eu sou o SENHOR, seu Deus”
(Ezequiel 28.26). Quem perdeu a
moradia tem direito a restituição,
de acordo com a vontade de
Deus, registrada em Levítico 25

e Neemias 5.11. E muitos tantos
outros textos da tradição bíblica
poderiam ser aqui citados para
recordar o projeto criador de
Deus, que fica comprometido por
conta da ganância, promotora
da injusta distribuição de renda e
propriedades, e, por consequência,
negadora do direito à moradia para
todos os seres humanos, habitantes
de nossa oikoumene, nossa casa
comum.
A Igreja, para ser fiel ao seu
chamado, como serva do Deus
em que crê, precisa assumir sua
responsabilidade para com a
criação Dele, e continuar sendo
porta-voz da palavra profética que
afirma o desejo do seu Senhor para
toda a humanidade. Certamente
não é a Igreja que deve oferecer
casas e as condições de moradia,
mas ela deve ser profetiza neste
tempo, denunciando a vontade de
Deus contrariada, e apoiando todo
e qualquer esforço empreendido
em nossa sociedade (movimentos,
organizações, lideranças políticas)
que garanta a realização deste
direito fundamental. Este é o
verdadeiro testemunho que a Igreja
de Cristo pode dar a este mundo
diante deste desafio.
* Magali do Nascimento Cunha é jornalista,
leiga da Igreja Metodista, professora da
Faculdade de Teologia/Universidade Metodista
de São Paulo na disciplina Igreja e Sociedade

“A Igreja deve
denunciar a vontade
de Deus contrariada,
apoiando movimentos
pela realização do
direito fundamental
à moradia”
8
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um desafio

A igreja na China apresenta um dos
maiores índices de crescimentos da
atualidade. Diariamente, milhares de
pessoas se convertem, a despeito da
repressão do Governo Comunista. E uma
das grandes necessidades dos crentes
chineses é ter acesso à Bíblia. Calculase que cerca de 50 milhões de cristãos
chineses esperam por sua primeira
Bíblia, especialmente os que fazem parte
da Igreja Subterrânea (não oficial).
A fim de ajudar a mudar este triste
quadro, Missões Mundiais da Convenção
Batista Brasileira lançou, em 2008, o
Projeto Bíblias para a China. A primeira
etapa previa o levantamento de recursos
para aquisição de 10.000 exemplares.
Porém, devido à grande mobilização
dos evangélicos brasileiros, no final do
ano já havia o necessário para quase
20.000 Bíblias. A meta do Projeto é que
100 mil famílias chinesas tenham acesso
às Escrituras Sagradas. As Bíblias são
impressas na própria China, por R$
13,00 cada uma. Isto diminui os custos e
aumenta o alcance da distribuição.

Por que a Bíblia é tão importante
para os chineses
Para que os chineses possam ter
sua própria Bíblia, além de contribuir,
os cristãos precisam orar. Muitas
dificuldades têm tentado impedir que as
Bíblias cheguem às mãos dos crentes.
Ajude uma família chinesa a adquirir a
sua Bíblia através de uma doação especial
ou ofertando mensalmente.

Quando o Partido Comunista Chinês
assumiu o controle do país, em 1949,
um de seus objetivos era eliminar as
religiões. A Igreja Cristã foi violentamente
perseguida. Pastores foram denunciados
e suas igrejas destruídas; muitos cristãos
tiveram suas casas confiscadas, outros
foram ridicularizados nas ruas. Milhares
de crentes foram presos e muitos
assassinados por causa da fé em Jesus, e
suas Bíblias foram queimadas.
Muitos irmãos em Cristo arriscaram a
própria vida para salvar suas Bíblias, que se
tornaram relíquias, verdadeiros tesouros. As
poucas que restaram ficaram amassadas ou
faltando páginas. Mesmo assim, elas passaram
a ser copiadas a mão ou contrabandeadas por
cristãos de países vizinhos. O simples gesto
de tocar numa Bíblia tornou-se motivo de
derramar lágrimas.
Quando o governo pensou que o
cristianismo havia desaparecido, ele
ressurgiu mais vivo do que nunca. Hoje,
há 70 milhões de cristãos na China que,
na sua maioria, se reúnem em casas.
Às vezes, por falta de espaço, os crentes
ficam ajoelhados o culto inteiro. Os hinos
são cantados apenas com o mexer dos
lábios, para não chamar a atenção dos
vizinhos. Sob a acusação de seguirem
uma seita, ainda hoje muitos crentes
são presos, alguns mortos e outros
simplesmente “desaparecem”. Em 1985, a
Bíblia começou a ser impressa na China e,
até hoje, só pode ser adquirida nas igrejas
permitidas pelo Governo, o que dificulta o
acesso dos mais carentes às Escrituras.

* Para contribuir ligue: 2122-1901 (de cidades com DDD 21) /
0800 709 1900 (das demais localidades). Ou envie e-mail para:
pam@jmm.org.br. Outras informações: www.jmm.org.br.

Informe Institucional

Bíblias para a China

economia e qualidade de vida

A Indústria Farmacêutica e
a Ética do “Capetalismo”
Philippe Leandro *

Q

Quem acha que João
exagerou ao dizer:
”o mundo inteiro jaz
no maligno” (I Jo. 5.19), deveria
conhecer melhor a indústria
farmacêutica. Com um faturamento
mundial da ordem de 300 bilhões
de dólares - dez vezes maior que
a indústria bélica! – a expectativa
é que o interesse principal fosse a
saúde, mas os fatos demonstram
que o lucro é o objetivo primordial.
Lucro que, segundo a Fortune e a
Forbes, é proporcionalmente superior
ao dos bancos! Gagnon e Lexchin,
da Universidade York, em Toronto,
comprovaram que a indústria
farmacêutica gasta em propaganda
o dobro dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento de novos

medicamentos. No Brasil só mudam
as escalas. Apesar de ocupar posição
medíocre no ranking per capita
dos países, o gigante tupiniquim
é o 5º maior mercado para aquele
segmento industrial, com um
faturamento superior a 28 bilhões de
reais em 2008. Segundo o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec) desde a extinção do sistema
de controle de preços, no governo
Collor, o faturamento da indústria
farmacêutica mais que quintuplicou,
graças principalmente ao aumento
médio de 700% nos preços dos
medicamentos. Frequentemente o
Conselho de Defesa Econômica (Cade)
processa indústrias farmacêuticas.
Graças a muito dinheiro e hábeis
advogados, quase sempre elas são
absolvidas. Mesmo assim, nos
últimos 13 processos duas foram
condenadas. Lá fora é um
pouco mais rígido e, só na
atual década, as indústrias
farmacêuticas pagaram nos
EUA mais de 2 bilhões de
dólares em multas.
Pior: quase nada é
investido em pesquisa
de medicamentos para
as “doenças de pobre”.
Por isso, a cada 18
segundos alguém morre
de tuberculose, a cada 29
segundos morre 1 criança
de malária na África,
e milhares morrem

“Quase nada
é investido em
pesquisa de
medicamentos
para as
‘doenças
de pobre’”
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todos os anos de dengue no Brasil,
assim como de leishmaniose, mal de
Chagas e doença do sono. Segundo
a ONG internacional “Médicos Sem
Fronteiras”, não há interesse nessas
doenças porque elas não são e
nunca serão lucrativas. Os pobres só
interessam como cobaias humanas,
usados nas pesquisas de novos
medicamentos, maligna realidade
que, apesar das denúncias - até de
Hollywood, no filme “O Jardineiro
Fiel” - ainda ocorre, principalmente
na África, com a conivência de
estruturas e pessoas corruptas.
Os interessados podem baixar o
livro “Los Crímenes de las Grandes
Compañias Farmacêuticas”,
disponível, gratuitamente, no site
da Associação Latino-Americana de
Medicina Social: <www.alames.org>.
A autora, Teresa Forcades i Vila, é
PhD em Medicina e doutoranda em
Teologia. Nas livrarias, encontra-se
o igualmente bem documentado
“A verdade sobre os laboratórios
farmacêuticos”, da Dra. Marcia
Angell, de Harvard, e ex diretorachefe da prestigiosa New England
Journal of Medicine. O livro possui
o sugestivo subtítulo: “Como somos
enganados e o que fazer a respeito”.
Tanto “capetalismo” até me deu
dor de cabeça. Vou procurar um
analgésico...
* Philippe Leandro é pastor,
engenheiro químico e escritor.
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missões urbanas

Moradia: um desa
“Há indícios
suficientes na
Bíblia para fazer
da questão da
moradia um
assunto de fé”

Flávio Schmitt *

O

O Evangelho de
Mateus nos testemunha
que Jesus coloca a
hospitalidade como
condição de julgamento e, portanto,
como critério de salvação quando
diz: “eu era forasteiro, e me
recebestes em casa” (Mt 25.31). E lá
adiante é dito: “quando foi que te
vimos como forasteiro, e te recebemos
em casa?” (Mt 25.38). Em seguida,
vem a resposta: “em verdade vos
digo: todas as vezes que fizestes isso
a um destes mais pequenos, que
são meus irmãos, foi a mim que o
fizestes!” (Mt 25.40). No evangelho
de João, Jesus, inclusive, promete um
lugar na sua morada, na casa do Pai
(Jo 14.2).
A tradição cristã também guarda
a memória do testemunho da
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comunidade petrina. A carta de 1
Pedro nos conta que os destinatários
são chamados de “forasteiros da
dispersão” (1 Pe 1.1). Em seguida,
são chamados de “peregrinos”
e “forasteiros” (1 Pe 2.11). Os
Paroikoi (estrangeiros residentes)
eram os estrangeiros que tinham
adquirido o direito de residência,
mas não desfrutavam do direito
de cidadania. Os parepidemoi
(peregrinos), por outro lado, eram
os estrangeiros que nem o direito de
residência tinham.
Além de nos testemunhar acerca
das condições sociais dos cristãos
da Ásia Menor, cristãos sem direitos
sociais, expostos a toda sorte de
sofrimento; a carta também é um
convite para fortalecer a fé na
solidariedade e hospitalidade. Mesmo
sendo estranhos e forasteiros, ainda
assim são da família ou casa de Deus
(2.5; 4.17). A casa significava abrigo
para quem não tinha residência e
identidade. Coube a John Elliot, no
seu livro “Um lar para quem não
tem casa: Introdução sociológica
a primeira carta de Pedro” (São
Paulo: Paulinas, 1985), chamar
nossa atenção para a centralidade
que ocupa o tema da hospitalidade
nesta comunidade.
Portanto, não faltam argumentos
na Escritura Sagrada para falar da
dimensão salvífica do acolhimento,
do abrigo aos irmãos e irmãs e da
hospitalidade. Há indícios suficientes
na Bíblia para fazer da questão da
moradia um assunto de fé.
No entanto, vivemos numa
sociedade cristã, onde um dos

maiores problemas é justamente a
questão da moradia. É sabido que
todo ser humano precisa de abrigo.
Nossa civilização convencionou que
moradia é sinônimo de abrigo. Além
de proporcionar abrigo, proteção,
segurança, moradia também está
relacionada à cidadania. Moradia
significa endereço fixo, passaporte
para desfrutar de uma série de
outros direitos sociais. Basta pensar
nas situações em que precisamos
comprovar residência. Na sociedade
atual, sem moradia não há cidadania.
Organismos internacionais como
a ONU argumentam que o direito
a uma moradia adequada está
vinculado aos direitos humanos. A
Comissão das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos estima
que 1,1 bilhão de pessoas vivam
em condições inadequadas de
moradia, apenas nas áreas urbanas.
A ONU sustenta que sem um lugar
adequado para se viver, é difícil
manter a educação e o emprego, a
saúde fica precária e a participação
social comprometida. Reconhece,
contudo, que apesar da centralidade
da habitação na vida de todas as
pessoas, poucos direitos humanos
têm sido tão frequentemente violados
quanto o direito à moradia.
No Brasil, o direito humano à
moradia é um dos direitos sociais
assegurado constitucionalmente, no
artigo 6º. Ainda assim, convivemos
com a situação de milhões de
pessoas que não têm onde morar.
Estima-se que o déficit habitacional
do país supere 7,2 milhões de
moradias, atingindo entre 20 a 52
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afio para a fé cristã
milhões de pessoas. Além disso, os
estudos de tendências demográficas
indicam que cada vez mais pessoas
escolhem as cidades para morar.
As consequências apontam para o
aumento da tragédia habitacional.
As recentes iniciativas
governamentais com o programa
Minha Casa, Minha Vida, cuja meta
é a construção de 1 milhão de casas
populares, tem perspectiva de reduzir
em 14% o déficit habitacional.
Movimentos sociais, além de
reivindicar o direito à moradia, têm
denunciado a existência de inúmeros
imóveis que não cumprem a sua
função social. Somente nas grandes
cidades, calcula-se que existam
cerca de 5 milhões de imóveis
vazios. Por isso, reivindicam uma
política habitacional que contemple,
no mínimo: “a desconcentração
da propriedade urbana, com
o enfrentamento dos grandes
proprietários; sua distribuição de
forma a evitar a segregação territorial
e, por fim, a efetiva democratização
da cidade, com o desenvolvimento
de alternativas sustentáveis de
desenvolvimento local”.
Especialistas debatem a
conceituação e dimensionamento
da questão. Procuram distinguir
entre “necessidades habitacionais”
e “déficit habitacional”, partindo do
princípio de que não são expressões
sinônimas. Déficit habitacional
(os domicílios improvisados, os
domicílios rústicos e a coabitação
familiar) deve ser entendido como
“a necessidade de construção de
novas moradias para a resolução
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de problemas sociais detectados em
um certo momento e específicos
de habitação”. As necessidades
habitacionais englobam, além do
déficit habitacional, as habitações
inadequadas, definidas como as
moradias urbanas que apresentam
deficiências graves de infraestrutura
básica, adensamento excessivo e um
comprometimento elevado da renda
dos seus moradores com o aluguel.
Quanto ao dimensionamento da
questão, estima-se que os domicílios
rústicos e improvisados da área
rural correspondem a 22% do déficit
total. Já a habitação precária na área
urbana é responsável por apenas
15% do total. Enquanto a coabitação
familiar rural representa 11% do
montante do déficit, a coabitação
familiar urbana responde por 52% do
déficit habitacional total.
Estes dados demonstram que
o impacto da questão
habitacional atinge
as pessoas de
diferentes
maneiras.

Há regiões e localidades onde a falta
de moradia e de moradias dignas, de
fato, compromete a qualidade de vida
das pessoas.
Mesmo diante das evidências
quanto à enorme carência por
moradias e às precárias condições
de habitabilidade de grande parte da

“A Comissão das
Nações Unidas para
Assentamentos Humanos
estima que 1,1 bilhão
de pessoas vivam em
condições inadequadas
de moradia, apenas
nas áreas urbanas”
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população brasileira, há uma grande
divergência no dimensionamento
e na proposta de solução entre
os representantes do setor da
construção, entre as autoridades
governamentais, em seus diversos
níveis, e entre estudiosos do assunto.
Por mais divergentes e polêmicos
que sejam os números apresentados,
as causas da situação são conhecidas.
A urbanização brasileira
é resultado do modelo de
industrialização e desenvolvimento
vigente nos países em
desenvolvimento, heterogêneo e
desequilibrado, cujo resultado é
uma dinâmica de modernização que
recria exclusão social e segregação
territorial para grande parcela da
população.
A partir da segunda metade
do século XX, o processo de
urbanização brasileiro se intensificou,
“constituindo-se em um gigantesco
movimento populacional e de
construção de cidade para o
atendimento de suas necessidades de
moradia, trabalho, abastecimento,
lazer, educação, saúde”.
Para Vainer, o planejamento
estratégico urbano está pautado
em um discurso que se estrutura
sobre a paradoxal articulação de
três analogias: a cidade é uma
mercadoria, a cidade é uma empresa,
a cidade é uma pátria. No contexto
brasileiro a moradia é “uma
mercadoria especial: ela demanda
terra urbanizada, financiamento
para a produção e para a venda.
Nesse sentido, vincula-se com
a macroeconomia ao disputar
investimentos com outros ativos
financeiros, em um mercado
dependente de regulação pública e
subsídios ao financiamento”.
O direito à moradia como
integrante da categoria dos direitos
econômicos, sociais e culturais, para
ter eficácia jurídica e social pressupõe
a ação positiva do Estado por meio
da execução de políticas públicas
habitacionais.
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“No Brasil, o direito
humano à moradia
é um dos direitos
sociais assegurado
constitucionalmente,
no artigo 6º. Ainda
assim, convivemos
com a situação de
milhões de pessoas que
não têm onde morar.
Estima-se que o déficit
habitacional do país
supere 7,2 milhões de
moradias, atingindo
entre 20 a 52 milhões
de pessoas”

O Estatuto da Cidade constituise em um importante suporte
jurídico para a ação dos governos
municipais que buscam alternativas
para a solução dos graves problemas
urbanos, sociais e ambientais
que atingem enormes parcelas da
população brasileira.
No entanto, apesar de todo
respaldo jurídico e legal, apesar
do diagnóstico da situação, dos
instrumentos para fazer frente ao
problema, a verdade é que estamos
longe de uma solução para a questão.
Habitação, casa, lar, abrigo,
moradia, residência. Seja qual for
o nome, seguidores/as de Jesus
não têm o direito de se conformar

com a falta de condição de vida de
qualquer pessoa, criada à imagem e
semelhança de Deus, muito menos
com a falta de moradia.
Moradia é um direito de toda pessoa
e um dever do Estado. Deveria ser um
compromisso da sociedade civil e um
testemunho de fé de cada cristão. Se
o corpo é templo do Espírito Santo,
como podemos deixar que se acomode
em qualquer canto, de qualquer jeito?
Urge resgatar o sentido cristão de
morar dignamente.
* Dr. Flávio Schmitt é Graduado pela
Faculdade de Teologia, São Leopoldo,RS,
Doutor em Ciências da Religião pela
UMESP, São Bernardo do Campo,SP,
e professor na área de Bíblia, Novo
Testamento, nas Faculdades EST
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análise de conjuntura
Entrevista com Lourenço Kraft

Observar a cidade

L

Lourenço Kraft é
especialista em
pesquisa aplicada a
missões e autor do
livro “Espiando a terra: Como
Entender sua cidade”. Atualmente
está envolvido em um trabalho
de apoio e treinamento para
missões transculturais. Nessa
breve entrevista, ele apresenta um
caminho simples e eficaz para o
aperfeiçoamento da abordagem
evangelística da igreja na sua área
de influência.
***

Soma - Qual a importância de

pesquisa e estatística para missões?

Lourenço Kraft - Quando

aqueles missionários coreanos
foram sequestrados no Afeganistão
em 2007, a Igreja fez uma reflexão
e concluiu: precisamos pesquisar
melhor o contexto e a cultura do
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lugar onde estamos evangelizando.
Porque a gente faz coisas bobas
por não saber. Temos que entender
a cultura, as necessidades sentidas
pelas pessoas, saber quais são as
pontes por onde o evangelho pode
passar para chegar ao coração
desse pessoal, quais cidades tem
igrejas para a gente focalizar nosso
evangelismo. Isso é fundamental
para o trabalho de missões.

Soma - Como a igreja que tem
poucos recursos pode utilizar
essas técnicas para aperfeiçoar seu
trabalho missionário na cidade?
Lourenço Kraft - Observar,
observar, observar. Anote as
informações que você levanta sobre
o bairro, veja os pontos onde a igreja
cresce e os lugares onde ela não
cresce, para poder começar a ver a
diferença, faça algumas entrevistas
com os vizinhos, perguntando

coisas como: “por que você não
vai à igreja?”, “o que a igreja pode
apresentar para ajudar você?”. Isso
pra você entender o povo que quer
alcançar, descobrir como as pessoas
chegam a Cristo, que tipo de contato
é mais eficaz para falar o evangelho
pra eles. Essas seriam coisas básicas
para a igreja fazer.

“A importância
de entender
o povo que se
quer alcançar
com o
evangelho”
ano 6 nº 13 s ma
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pró-missões
PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA

Uma realidade do século 21
Renata Éboli e Vanessa Portella*

E

Estima-se que 100 milhões de cristãos em todo o mundo
sofrem perseguição por professarem a fé em Cristo. O número
de torturados e mortos é quase impossível de se obter. Isso
porque alguns dos casos são encobertos pelo governo; outros
são dissimulados para não revelarem qualquer ligação com assuntos
religiosos. Por exemplo: na Coreia do Norte, que encabeça a posição dos
países mais perseguidores, 25% dos cristãos estão presos em campos de
concentração, acusados de serem subversivos políticos. Mas a verdade por
trás do aprisionamento é o fato de essas pessoas proclamarem Jesus, e não
o regime norte-coreano como autoridade em suas vidas.

Classificação de Países por perseguição 2009
Com o objetivo de ajudar os cristãos que sofrem com a perseguição, a
Portas Abertas Internacional monitora a liberdade religiosa de diversos
locais e produz uma lista anual com os 50 países onde ser cristão é mais
difícil. A Classificação de países por perseguição, como é chamada, divide
os países em cinco graus de perseguição, que vão de “perseguição severa”
a “alguns problemas”. A lista é compilada e divulgada anualmente.

A preocupante indiferença

Para
saber
A Classificação de países
por perseguição e a análise
completa estão disponíveis para
download no site:

portasabertas.org.br

Uma possível tendência que preocupa os líderes da Portas Abertas
Internacional é se os cristãos do mundo livre estão perdendo o interesse
pelos problemas dos cristãos que são perseguidos.
“Durante as últimas décadas, temos visto a situação das reportagens
isoladas sobre a perseguição na mídia cristã mudar. Agora, é comum
assistir à cobertura de ataques aos cristãos mesmo na imprensa secular”,
disse Jeff Taylor, presidente da entidade. “Minha preocupação é se o
aumento dos relatos está resultando em uma correspondente perda de
interesse, um tipo de ‘cansaço das notícias de perseguição aos cristãos’.”
“Não podemos deixar isso acontecer”, completou Johan Companjen,
presidente emérito da Portas Abertas Internacional. “Quando
compreendemos que há centenas de cristãos presos por causa da fé em
um único país como a Eritreia, isso deve fazer com que redobremos
nossas orações e esforços para ajudar.
* Renata Éboli e Vanessa Portella são jornalistas e
assessoram a missão Portas Abertas no Brasil.

liderança

Identidade
Protestante
Outras leituras possíveis
Ronaldo Cavalcante *

P

Peço a devida licença
para fazer considerações
desde meu habitat
religioso próprio – é
que o ser humano fala sempre a
partir de seus amores e ódios, de
suas lutas, dos seus fantasmas e
demônios.
O tema – Identidade
Protestante: outras leituras
possíveis – convém que seja

fatiado, seguindo o conselho
cartesiano, para um melhor
entendimento:
1. O vocábulo “Identidade”,
na minha cabeça, evoca uma
preocupação ontológica antiga
que foi agravando-se nos
últimos oito anos, tempo em
que estou em meu deliberado
exílio paulistano. Não sou daqui,
sou goiano, mas detesto música

“Hoje está claro que o
protestantismo é um “objeto
perdido” e que só não duvidamos
de sua existência porque os livros
de história registram detalhes
desse fenômeno”
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sertaneja, só por isso eu já me
sinto um paradoxo. Aqui em São
Paulo eu pude perceber, primeiro,
o acelerado desmantelamento
desse princípio axial, desse valor
no contexto religioso e, segundo,
o conseqüente processo gradativo
de corrosão do ethos religioso que
representamos em nosso país.
2. O termo “Protestante”
indica uma realidade ausente
e desconhecida. Aquilo que o
Rubem Alves disse em relação
à religião na modernidade,
como “O Exílio do Sagrado”,
certamente pode ser aplicado
no caso do protestantismo
brasileiro. Entretanto, nós
insistimos recorrentemente
em invocar a religião
protestante com base
no senso comum; mais
como uma antítese bíblica
e confessional contra os
males do catolicismo que
tanto estragaram o nosso
país, pensamos. Contudo, hoje
está claro que o protestantismo
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é um “objeto perdido” e que
só não duvidamos de sua
existência porque os livros de
história registram detalhes desse
fenômeno ou subsiste em nós
um tipo de substância inata
que avisa nossa consciência:
“o protestantismo existe”. De
qualquer forma, o que temos
aqui hoje no nosso país, como
objeto empírico, verificável é – a
igreja evangélica brasileira, que
não possui quase relação alguma
com o protestantismo descrito na
história.
3. A última parte do tema,
“outras leituras possíveis”,
sinaliza o ambiente plural no qual
vivemos e guarda uma estreita
conexão com esta identidade
perdida do protestantismo
brasileiro. O pluralismo, antes de
tudo é um desafio ao diálogo, à
convivência com o diferente, um
enfrentamento com a alteridade,
como nos ensinaram Heidegger,
Levinas e tantos outros. Então,
gostaria de começar por essa
parte final do tema.

O pluralismo
A realidade plural na qual
vivemos e que é tão bem desenhada
no cosmopolitismo de São Paulo,
por exemplo, está inserida naquilo
que nós comumente aprendemos
chamar de pósmodernidade,
ou hipermodernidade, como
quer o filósofo contemporâneo
G. Lipovetski, identificando
suas máximas: individualismo/
hedonismo/ narcisismo e
pulverizando o conceito de verdade
= “cada um tem a sua” – e a única
realidade absoluta é exatamente
o “relativismo”; uma “era do
vazio”, diz ele. Ou ainda, como
quer Z. Bauman, como uma “era
líquida”, indicando o esgotamento
do modelo moderno, a exaustão
das utopias, dos grandes sistemas
de explicação e sentido das coisas,
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bem como o fim de qualquer
idealismo. Muito antes deles, F.
Nietzsche se antecipara, delatando
como absurdo o otimismo
antropológico da modernidade
ufanista.
Ora, a sobrevivência nesse
tempo requer adaptação, sob o
risco de extinção, uma vez que a
concorrência e a luta por um “lugar
ao sol” é travada dia-a-dia, algo
semelhante ao sucedido por ocasião
do nascimento da modernidade no
século XVII, em que cada segmento
social teve obrigatoriamente que
adaptar-se para seguir adiante.
A religião teve que se acomodar
dentro da moldura moderna
iluminista. John Locke escreveu
em 1695, “A razoabilidade do
cristianismo”, John Toland escreveu
em 1696, “Cristianismo sem
mistérios”, Immanuel Kant escreveu
em 1793, “A religião nos limites da
simples razão”.

A realidade protestante
brasileira
Hoje, surpreendentemente a
religião ganha espaço exatamente
pelo esgotamento da racionalidade
e funciona como uma espécie de
“válvula de escape” à neurose
oferecendo um “produto” que
transcenda a dura realidade, quer
dizer, o desencanto está cada vez
mais encantado. O protestantismo,
surgido no século XVI, significou
uma ruptura secularizadora com
o mundo medieval-sagrado,
alinhando-se, pelo menos em
algum momento, com a herança
intelectual da Renascença e
Humanismo e com o projeto
político-nacionalista nos diversos
territórios. Já o protestantismo
brasileiro, diferente do europeu
(= vanguarda intelectual),
tampouco foi um formador da
opinião política e social, como
nos EUA, nunca tivemos aqui um

Roger William, um William Penn,
um Benjamin Franklin, um Thomas
Paine etc. O nosso protestantismo
“tupiniquim”, com escassa
produção acadêmica de peso,
partiu para uma rota alternativa.
Um caminho de duas vias:
1. A via do isolacionismo
cultural – com a formação de um
gueto protestante/evangélico e
a construção de uma espécie de
arquipélago com diversas ilhas com
pouca comunicação entre elas (pois
cada qual se basta a si mesma!)
e quase nenhuma com o mundo
exterior.
2. A via do discurso hermético –
primeiramente para a elaboração de
uma confessionalidade apologética
de autoconvencimento, com a
repetição de clichês ufanistas já
consagrados no gueto e de um
vocabulário próprio, algo como
um dialeto tribal – evangelês.
Em segundo lugar, um discurso
deletério de ataque aos “diferentes”,
exercitado externamente de
forma nervosa contra: pagãos/
ateus/ católicos, e internamente
contra pentecostais/ liberais/
neopentecostais.

“A igreja
evangélica
brasileira
não possui
quase relação
alguma com o
protestantismo
na história”
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Particularmente, eu considero
que, de modo preciso, o isolacionismo cultural, busca
escamotear o modus vivendi
do gueto – quanto menos
transparência melhor, seja para a
moral sexual, seja para a moral
das finanças (no final é só isso que
sobra mesmo – e dá-lhe Freud e dálhe Marx!). Já o discurso de ataque
serve à dissimulação – objetivase desviar a atenção dos reais
problemas. E o principal deles é, em
decorrência da perda da identidade
protestante, a fabricação de uma
identidade artificial como se fosse
a verdadeira herança da Reforma
Protestante.

A identidade sósia
do protestantismo
Eu tenho tentado, no contexto
do protestantismo histórico,
arrazoar que nossos adversários de
ontem nunca foram os pentecostais,
pois eles sempre cumpriram, apesar
dos altos e baixos naturais, o seu
papel religioso e social no nosso
país. Igualmente, não obstante
as imensas divergências, nossos
adversários de hoje não são nem os
neopentecostais, pois eles, de uma
maneira ou outra, estão cumprindo
um importante papel social de
cidadania, que, por exemplo, os
presbiterianos jamais cumpririam;
nem mesmo o catolicismo como tal,
que, muito embora seu dogmatismo
seja muitas vezes irracional,
como vimos recentemente, pois
consegue transmitir segurança
e estabilidade ao seu fiel por
conta da imensa tradição que
traz consigo e nem muito menos
os de religião-afro, uma vez
que representam uma legítima
afirmação cultural de libertação
pela memória do sofrimento; como
diz emblematicamente a canção
buarqueana: “cada paralelepípedo
da velha cidade essa noite vai
se arrepiar, ao lembrar que aqui
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passaram sambas imortais que aqui
sangraram pelos nossos pés que
aqui sambaram nossos ancestrais”.
Não, eu vejo bem diferente, o
real adversário do protestantismo
está nas suas entranhas, mais ou
menos aquilo que Thomas Hobbes
afirmou em relação às pequenas
corporações e sindicatos que
afligem o governo por dentro:
“pequenas repúblicas nos intestinos
de uma maior, como vermes nas
entranhas de um homem natural”.
A esse fenômeno eu batizei de
Psproneo – Pseudo-protestantismo
neofundamentalista, na verdade ele
é um parasita (mutação) da família
vampirus sectarius e que possui
três características fundamentais:
1. Tem a capacidade de mimese –
estratégia para ganhar a confiança
2. Ele é um narcisista intolerante e
por isso mesmo rejeita e anula com
voracidade qualquer concorrência;
3. Ele é insaciável e suga toda a
energia do organismo por dentro
e antes do final, migra para outro
organismo.

EXCLUSÃO, a partir da busca do
poder factual = político, econômico
etc. por meio de uma relação
ambígua com a modernidade e
uma relação incestuosa com a pós
modernidade.

Conclusão
Há que se denunciar isso
(profeticamente, eclesiasticamente,
pastoralmente, academicamente).
Há que se anunciar um
protestantismo iluminado e
iluminador.

* Ronaldo Cavalcante é doutor
em Teologia pela Universidade de
Salamanca-Espanha, pastor da Igreja
Presbiteriana do Brasil e professor
na Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
* Palestra proferida no segundo
trimestre de 2009 no evento
QUARTA TEOLÓGICA, promovido
pelo Instituto Cristão de
Estudos Contemporâneos (ICEC),
sediado em São Paulo e ligado à
Igreja Betesda.

A igreja primitiva também
experimentou essa subversão
ad intra, doméstica, refiro-me à
gnose ou prégnose do 1º século e
que podemos ter um vislumbre na
síntese que nos oferece o apóstolo
Paulo, na Carta aos Colosseses,
2,16-19, ou também no círculo
joanino (Cartas de João, Cartas de
Inácio de Antioquia e, sobretudo,
na obra Adversus haereses de Irineu
de Lion).
O Pseudo-protestantismo
neofundamentalista, na verdade,
sutilmente inverte a grande
realização da Reforma - post
lux tenebras – produzindo na
pósmodernidade um ambiente de
obscurantismo e promovendo,
por um lado, a INTOLERÂNCIA, a
partir do conhecimento e domínio
da verdade pela certeza dogmática
e pelo simulacro, e, por outro, a
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como Chávez, e se deu mal. O fato
é que a vocação para caudilho nem
sempre encontra terreno fértil para
medrar. Golpe por golpe, é mais
perigoso aquele que apela para a
legitimidade do voto para rasgar a
constituição.
Gramsci explica.

Macéias Nunes *

O velho bode
S

azonalmente, a casta dominante escolhe um dos seus para servir de
bode expiatório. O objetivo é sempre o mesmo: concentrar no caprino os
pecados de todos e enviálo para o deserto do
ostracismo. Com isso, a
banda podre pode seguir
tocando o dobrado de
sempre, sob a batuta das
irmãs gêmeas Corrupção
e Impunidade. A idéia do bode expiatório remonta aos tempos bíblicos. A
diferença é que o animal do Antigo Testamento não tinha culpa de nada.

Fora do lugar
Brasileiro precisa aprender muito de
americano. Lá, ex-presidente conhece
o seu lugar. Imagine-se Jimmy Carter,
Bill Clinton e os dois Bush ocupando
cadeira no Senado e eventualmente
sendo alvos de alguma investigação
policial. Ou discutindo a transposição
do Mississippi. Aqui, temos dois –
Sarney e Collor – e é possível que
Luis Inácio também vá pela mesma
trilha.
Depois reclamam respeito pela
biografia.

Lua. Aqui também tem muita gente
que não percebe que é muito mais
fácil viajar até o satélite do que
armar e sustentar por tanto tempo
uma farsa absurda como esta.
O fato é que a tecnologia que
usamos na sala e na cozinha é uma
prova incontestável da espantosa
capacidade humana – e todos
acreditam nela. A tal farsa é como
o técnico da seleção explicando aos
jogadores como ganhar da Rússia
e ouvindo a pergunta de Garrincha
sobre se o esquema já havia sido
combinado... com os russos.

Mundo da Lua

Os bons companheiros

Falando em americano, seis por
cento da população deles não
acreditam que o homem tenha ido à

Em Honduras, o presidente deposto
Manuel Zelaya achou que podia
governar de forma plebiscitária,

www.soma.org.br

Patrimônio
Assinada pelo governador Cabral
lei que torna umbanda e candomblé
“patrimônio imaterial do estado” - o
que quer que isso signifique.
É possível que agora estas e outras
religiões afro tomem providências
para preservar o patrimônio material
do estado, no que se refere à
limpeza das encruzilhadas usadas
pelos adeptos para depositar seus
despachos.

Maioridade
Localizada no deserto moral e
espiritual da Zona Sul do Rio, Igreja
Batista do Leme
completa 18
anos.
É possível que
no contexto
carioca seja o
melhor exemplo
de igreja
comunitária,
aberta o dia todo,
todo dia, com forte trabalho de ação
social.
Modelo para igrejas de áreas
pobres que desejam maior presença,
atuação e visibilidade junto à
população.

O cara
“Deus” anda tendo problemas com
a justiça.
* Macéias Nunes é pastor e jornalista.
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Villa El Salvador: Fazend
Habitações improvisadas explodiram p

P

Luciano Vergara *

Peru, abril de 1997:
a guerrilha maoísta
peruana Sendero
Luminoso malogra na ocupação
da embaixada japonesa em
Lima, na qual, desde 17 de
dezembro de 1996, fizera
refém um expressivo grupo
de diplomatas e convidados
para a comemoração dos 63
anos do imperador Akihito.
Em franca derrocada após os
desencontros revolucionários da
década de 1990, com a prisão de
seu principal mentor, Abimael
Guzmán, o Sendero sela o seu
destino com a ousada invasão
da embaixada. Abimael, ou o
“doutor Gonzalo”, catalisava
bandos de homens amargurados,
com históricos quase sempre
de pobreza e alienação cultural
em uma aventura do tipo “gato
e rato” entre a ditadura e os
fora da lei. Após uma década de
escaramuças com o Exército e a
Polícia Nacional nos arrabaldes
de Lima, na Amazônia peruana
ou em confins dos Andes, como
Ayacucho, o orgulhoso caudilho
das esquerdas furiosas jaz num
cubo de grades, como um animal

a dar passos repetitivos, depois
de inspirar, por anos a fio,
broncos camponeses travestidos
em arbitrários soldados do povo.
Entre os anos 80 e 90, “la
violencia” mobilizou massas
de retirantes, que chegavam
diariamente dos departamentos
do interior, em fuga tanto à
truculência da repressão oficial
do chefe da espionagem estatal
de Vladimir Montesinos quanto
aos abusos dos guerrilheiros. O
êxodo justificado dos camponeses
inchava as cidades principais e
a capital Lima viu crescer toscas
armações de palha, plástico,
zinco e barbantes que serviam
de casa a esses seres frustrados e
sem amparo.
Em toda a América Latina,
habitações improvisadas
explodiram pelo continente a
partir do século 20. E em cada
nova comunidade precária,
um comportamento se tornou
recorrente: esperar providências
governamentais ou a caridade
de organismos humanitários
mantidos por religiosos e
idealistas. Resultado de um
retrocesso histórico, a situação

frequentemente tem a marca da
servidão humilhante a sindicatos
do crime e da vassalagem a
manda-chuvas comunitários,
o que só tem feito atrasar a
redenção social desses povos.
Mas Villa El Salvador,
uma comunidade urbana
nas proximidades de Lima,
marcada por seus traços
residenciais, tem uma
história diferente. Espremida
entre a costa do Pacífico e
outras municipalidades com
características semelhantes,
iniciou em 1970 como pueblo
jóven (um assentamento
provisório) sobre a aridez do
amplo relevo de areia e pedras,
de pouquíssima vegetação
ao sul da capital, com uma
população de imigrantes
andinos. Villa El Salvador
foi formalmente elevada a
município da Província de Lima
em junho de 1983.
Porém, na contramão da
herança latino-americana que
é comum a tantas localidades
paupérrimas, a cidade que
homenageia aquele que teve
como berço uma manjedoura

do sua própria história
elo continente a partir do século 20
e se tornou o redentor da
humanidade ao morrer na cruz,
tem evoluído para uma complexa
área urbana, com aspirações à
modernidade e consciente de seu
lugar no mundo.
Villa El Salvador tornouse uma referência devido a
iniciativas de seus próprios
habitantes, que não quiseram
ficar à espera de iniciativas de
fora para dentro da comunidade,
mas optaram pela autoorganização. Hoje, o município
conta com fornecimento
de energia elétrica, água e
saneamento básico e seus
habitantes se orgulham de
viverem na cidade que se tornou
um bom exemplo de gestão de
políticas públicas por meio de
ações comunitárias integradoras
de grande poder civilizatório.
Nessa cidade, María Elena
Moyano (1960-1992) desenvolveu
as atividades comunitárias
que levaram à organização
da Federação Popular de
Mulheres de Villa El Salvador
(Fepomuves). Esse movimento
de mulheres lutou pela abertura
de restaurantes populares,
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comissões comunitárias de saúde,
um programa que garantisse o
leite às crianças – o “Vaso de
Leche” (Copo de Leite), além de
projetos de geração de renda e
comissões de fomento ao ensino
fundamental. A afro-peruana
María Elena começou a se
destacar ainda na adolescência,
fazendo parte do “Movimiento
de Jóvenes Pobladores”, que
agregava jovens favelados da
cidade. Natural de Barranco,
um subúrbio de Lima, tinha
muito em comum com o povo
de sua comunidade, constituído
principalmente de imigrantes
vindos do interior. Aos 24 anos
(1984), ela chegou à presidência
da Fepomuves e em 1990 foi
eleita para a prefeitura de Villa
El Salvador.
Mas as atividades subversivas
do Sendero Luminoso em
Lima eram apoiadas por uma
guarnição na tosca comunidade
de Villa El Salvador e os
subversivos não viam com bons
olhos a liderança de Moyano.
Para eliminar sua influência
organizadora, a organização
paramilitar decidiu assassiná-la.
Não, contudo, sem requintes de

crueldade. O Sendero aproveitou
uma jornada de arrecadção de
fundos e, no dia 15 de fevereiro
de 1992, seus dois filhos e outras
pessoas testemunharam María
Elena ser abatida a tiros, para,
depois, ter o corpo explodido à
dinamite.
Se por um lado, o assassinato
entristeceu milhares de
pessoas humildes que lotaram
o funeral de Moyano, marcou
também o início da agonia da
milícia maoísta. No mesmo
ano, Guzmán foi preso e nos
anos subseqüentes, o grupo
paramilitar desapareceu quase
que por completo.
Em reconhecimento pelos
avanços alcançados, Villa El
Salvador foi agraciada, em
1987, com duas honrarias: o
prêmio Príncipe de Astúrias,
concedido pela Espanha, e o
reconhecimento como cidade
gêmea de Rezé, na França. Desde
2006, é também cidade gêmea de
Tübingen, na Alemanha.
* Luciano Vergara é jornalista e
pastor metodista.
lpereyra.blogspot.com
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Um ensino
criativo
Ivanei Carlos Martins da Silveira*

V

Você já percebeu como
o ensino é um tema
recorrente no Novo
Testamento? O apóstolo Paulo
destacou a importância de ensinarmos
com esmero e dedicação (Rm 12.7).
Jesus deu ênfase à necessidade de
ensinar, assim como de aprender. Pois
quem ensina é porque antes aprendeu
e continua aprendendo. Este deve ser
o princípio motor de todo professor:
aprender pra continuar a ensinar.

com 3 ou 12 alunos, mas muitas
vezes com uma multidão que o
apertava contra o púlpito (barco
à beira-mar). Como Ele ensinava?
Sempre envolvendo seus alunos no
processo de ensino/aprendizagem.
Jesus contava histórias (parábolas)
que tinham a ver com o dia a dia
dos seus ouvintes, perguntava o que
achavam sobre o assunto e respeitava
a resposta dada. Ele simplesmente
exercitava o que chamamos hoje de
interatividade e, claro, para
isso não lhe faltava
criatividade.

“O aluno não quer um
ensino engessado, com o
professor falando sozinho e
tentando ser ouvido. ”
Quando somos desafiados a fazer
parte do ministério de ensino da
igreja, logo nos perguntamos em que
podemos melhorar. E, para descobrir
a melhor maneira de ensinar, nada
melhor do que observar como Jesus
ensinou.
Vejam que Jesus sempre esteve à
frente de uma sala de aula, às vezes
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Assim, Jesus
passava a conhecer
melhor seus alunos,
incentivava a
comunhão entre
eles, valorizava
a experiência e a
capacidade de seus alunos,
aumentava a motivação e o interesse
dos ouvintes pelo seu aluno, e a
aprendizagem era intensificada.
O professor de Escola Bíblica tem
de ter em mente que seus alunos
(jovens ou adultos) têm experiências
interativas todos os dias, no trabalho,
na escola, na faculdade, na TV, na

internet e, quando chegam à igreja,
percebem um ensino engessado,
com o professor falando sozinho e
tentando ser ouvido. Professores (eu
também sou!), usem recursos visuais:
ilustrações, fotos, propagandas,
reportagens! Lembrem-se de que
“uma boa imagem vale mais que
mil palavras”. Os profissionais de
marketing e propaganda concordam
que estamos na era da imagem,
principalmente do vídeo. Por isso, use
vídeos e filmes em suas aulas. Inove,
saia do comum, seja criativo.
A educadora Anita Oyaizu, no
4o Congresso Nacional de Escola
Dominical (ago/2004 – São Paulo),
em sua palestra “Como despertar a
criatividade em sala de aula”, disse
que dentre os fatores que impedem a
criatividade estão:
1. A falta de tempo. “Dê tempo
para sua cabeça trabalhar” – comece
a preparar a lição no início na
semana.
2. A insegurança. Baden Powell,
violonista e compositor (19372000), disse: “Para inovar é preciso
conhecer. Senão estraga”. Quem não
está seguro, não consegue se arriscar.
Prefere repetir o que leu e pronto!
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3. O conformismo. Toda
criatividade surge da insatisfação
com a rotina e a mesmice.
“Se você continuar fazendo as
coisas como sempre fez, continuará
obtendo os resultados que sempre
obteve.” Albert Einstein
4. O comodismo. Temos que
reconhecer que, assim como existe
preguiça física, existe também
preguiça mental. O comodismo
impede a pessoa de pensar e tomar
iniciativas.
5. O orgulho e a vaidade. Um
dos grandes problemas do orgulho
e da vaidade é que eles bloqueiam a
mente para apreender coisas novas.
O professor que ostenta sentimentos
tão mesquinhos acha que não
precisa de nada para melhorar suas
atividades e estimular o ensino.
Quero terminar provocando-lhe
com algumas perguntas:
•
•
•
•
•

Por que você ensina na Escola
Bíblica?
Você gosta de dar aula?
Você sente que tem uma
obrigação?
Há falta de professores em sua
igreja?
Ninguém mais quis assumir
esse compromisso?

O motivo que inspira o professor
a dar a sua aula também o
motivará na preparação e na
apresentação de seu ensino.
Ao iniciar sua semana na
próxima segunda-feira, imagine
Deus soprando em seus ouvidos:
“Haja, no próximo domingo, um
ensino desafiador e dinâmico!”.
E espero que seus alunos possam
dizer: “E o professor foi criativo!”.
Boa aula.
* Ivanei Carlos Martins Da Silveira é pastor e
professor de Jovens da Igreja Cristã Evangélica
Jd. Maringá – São José dos Campos, SP, Gerente
de Marketing e escritor da Editora Cristã
Evangélica, Professor do Centro de Estudos
Teológicos do Vale do Paraíba - CETEVAP
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A nova ortografia II
Adalberto Alves de Sousa*
Conforme indicado na revista Soma, nº 12, vamos continuar falando sobre o
novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, agora enfocando o uso do hífen.
Bases XV, XVI - Do hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares
As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por
prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos, como: aero, agro,
além, ante, anti, aquém, arqui, auto, circum, co, contra, eletro, entre, ex, extra, geo,
hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós,
pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra, vice etc.
Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por h. Exemplos:
anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, protohistória, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. Exceção: subumano (nesse
caso, a palavra humano perde o h).
Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal
com que se inicia o segundo elemento. Exemplos: aeroespacial, agroindustrial,
anteontem, antiaéreo, antieducativo, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada,
autoinstrução, coautor, coedição, extraescolar, infraestrutura, plurianual,
semiaberto, semianalfabeto, semiesférico, semiopaco. Exceção: o prefixo co
aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por
o: coobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante
etc.
Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo
elemento começa por consoante diferente de r ou s. Exemplos: Anteprojeto,
antipedagógico, autopeça, autoproteção, coprodução, geopolítica,
microcomputador, pseudoprofessor, semicírculo, semideus, seminovo,
ultramoderno. Atenção: com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Exemplos:
vice-rei, vice-almirante etc.
Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento
começa por r ou s. Nesse caso,duplicam-se essas letras. Exemplos: antirrábico,
antirracismo, antirreligioso, antirrugas, antissocial, biorritmo, contrarregra,
contrassenso, cosseno, infrassom, microssistema, minissaia, multissecular,
neorrealismo, neossimbolista, semirreta, ultrarresistente, ultrassom.
Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento
começa pela mesma vogal. Exemplos: anti-ibérico, anti-imperialista, antiinflacionário, anti-inflamatório, auto-observação, contra-almirante, contraatacar, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-internato, semi-interno.
Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento
começa pela mesma consoante. Exemplos: hiper-requintado, inter-racial, interregional, sub-bibliotecário, super-racista, super-reacionário, super-resistente,
super-romântico. Atenção: Nos demais casos não se usa o hífen. Exemplos:
hipermercado, intermunicipal, superinteressante, superproteção.
Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por r:
sub-região, sub-raça etc. Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de
palavra iniciada por m, n e vogal: circum-navegação, pan-americano etc.
Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o
segundo elemento começar por vogal. Exemplos: hiperacidez, interestelar,
supereconômico, hiperativo, interestudantil, superexigente, interescolar,
superamigo, superinteressante, interestadual, superaquecimento, superotimismo.
* A Academia Brasileira de Letras lançou o novo Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa, que é o documento oficial para dirimir dúvidas sobre algum item da nossa
ortografia. Com 340 mil verbetes em 976 páginas, acabamento em capa dura, a obra
pode ser comprada com um bom desconto sobre o preço de tabela, que é R$ 120,00.
* Adalberto Alves de Sousa é professor de
Língua Portuguesa e Revisor literário
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profundezas

Ronan Boechat de Amorim *

R

Retorno à ativa como
pastor da Igreja Metodista
de Vila Isabel depois de 20
calmos e abençoados dias
de férias. Diminuir o ritmo de vida,
mudar rotinas, colocar a vida pessoal
como uma real prioridade, são
algumas das bênçãos de gozar férias.
Parar de vez em quando (seja por
férias, feriado ou final de semana), é
tão bom que o nosso próprio Deus,
depois de ter trabalhado 6 dias,
tirou o sétimo dia para descansar.
Para contemplar e gozar a obra
de suas mãos. Descansar um dia a
cada seis dias trabalhados também
é mandamento do Senhor (Ex
34:21) aos que sofreram escravidão
sem dia de descanso e a todos os
demais. O sétimo dia é dia de deixar
o trabalho regular, e cuidar do gozo
da individualidade, do descanso, da
vida familiar, da vida comunitária,
da relação com Deus.
Embora a palavra gozo tenha
passado nos últimos tempos por
um triste reducionismo de sentido,
sendo aplicada majoritariamente
na questão sexual, como sinônimo
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para orgasmo, devemos recuperar o
seu sentido mais amplo e reaprender
o gozo em todos os sentidos
etimológicos possíveis.
O dicionário Aurélio diz que gozar,
entre outras coisas, é “aproveitar,
fruir, desfrutar, desfruir; sentir prazer
íntimo, deliciar-se com; sentir prazer
ou satisfação; experimentar prazer;
viver agradavelmente, divertir-se;
deliciar-se com”.
A palavra gozo está na Bíblia e em
alguns momentos é um privilégio
que Deus nos dá e é também uma
espécie de orientação, ordem,
mandamento divino.
O orgasmo também é uma bênção
divina. Deus nos criou homem e
mulher, sexuados, vocacionados
para a vida sexual e capacitados
para o orgasmo. Sexo, prazer
sexual, orgasmo etc, desculpem-me
a franqueza, mas são coisas (dons!)
de Deus e não do pecado, da carne
(natureza humana decaída), do
diabo. Deus nos criou sexuados,
e para ser “uma só carne”, desde
antes do pecado, da serpente, das
conseqüências pelo pecado, da

Criados
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vida de
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expulsão do Paraíso. O pecado não
foi a descoberta e a prática do sexo,
mas a desobediência, a cobiça, a
traição a Deus. Até porque havia
a prática do sexo e o gozo sexual
no Paraíso: “E Deus os abençoou e
disse ao homem e à mulher: Sede
fecundos, multiplicai-vos” (Gn 128).
E é importante deixar claro aqui que
o sexo não era e não é apenas para a
reprodução (ter filhos), mas também
para a mútua satisfação sexual, para
o prazer. “Não vos priveis um ao
outro” (1Co 7:5).
Provérbios 7:18 é um convite
ao homem e à mulher a
se embriagarem “com
as delícias do amor, até
pela manhã; gozemos
amores”. Ou seja: “Venha,
vamos amar a noite toda.
Passaremos momentos
felizes nos braços um do
outro”. As advertências
(condenações) bíblicas e
divinas nesse capítulo 7 de
Provérbios não são contra
o gozo do amor (Gn 2:24;
Ef 5:31), mas contra o

adultério (Ex 20:14; 1Co 6:9-10; 1Co
6:16). Se esse capítulo 7 descrevesse
o amor entre o marido e a mulher,
não enfocaria o gozo como pecado,
mas bem-aventurança. Seria
uma síntese do amor inspirado e
aprovado por Deus entre o esposo e
a esposa do livro bíblico do Cântico
dos Cânticos (Hb 13:4).
Nosso Deus nos deu também a
capacidade e o privilégio de gozar
a vida. É dádiva de Deus o gozo

“A palavra gozo
está na Bíblia e em
alguns momentos
é um privilégio que
Deus nos dá e é
também uma espécie
de orientação, ordem,
mandamento
divino?”
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da vida (Ec 9:9), o gozo do bem
(Ec 7:14), o gozo da felicidade (Ec
2:1), o gozo do trabalho (Ec 5:19),
o gozo da sexualidade, o gozo dos
relacionamentos, o gozo dos sentidos,
o gozo da espiritualidade, da fé, da
presença de Deus (Mateus 25:21). O
próprio Senhor Jesus disse em João
10:10 que veio para que tivéssemos
vida e vida com abundância, “mas
o diabo veio para matar, roubar e
destruir”. E eu acrescentaria: para
confundir e deturpar.
Não é porque pessoas reduzem
o gozo unicamente ao ato sexual
(orgasmo) que nós cristãos devemos
aceitar o tal reducionismo, sentir
vergonha de usar a palavra,
evitando-a. Se o mundo reduz, nós
ampliamos. Se o mundo deturpa,
nós corrigimos. Se o mundo faz
errado, nós insistimos, perseveramos,
afirmando a nossa fé, alargando o
que o mundo insiste em estreitar.
Eu não poderia deixar de citar
alguns versos de alguns dos hinos
do nosso Hinário Evangélico sobre
esse tema:
HE 20 - “Gozam paz e salvação todos
os que crêem.”
HE 54 - “Que dia de glória e gozo
também!”
HE 69 - “Mais paz e ventura no Céu
gozaremos.”
HE 81 - “Cristo Jesus, conduze-me
contigo, para onde eu goze teu eterno
amor.”

HE 98 - “Viver quero eu contigo, no
gozo ou na aflição.”
HE 105 - “Minha alma deixa a terra e
vai gozar no céu.”
HE 125 - “Dá-nos sempre o gozo de
teu nome honrar!”
HE 140 - “Na leitura desta Bíblia dános gozo no Senhor.”
HE 140 - “E gozemos alegria e vida e
luz.”
HE 183 - “Tudo a ti, Jesus, consagro,
quanto gozo, meu Senhor!”
HE 190 - “Gozando mesmo aqui
do alento e da doçura, que achamos
sempre em ti.”
He 198 - “Meu pobre coração Almeja,
ó Salvador, em doce comunhão gozar o
teu amor.”
HE 271 - “Mais gozo em servir-te,
mais inspiração.”
HE 282 - “Eu gozo a graça do reino
da luz.”
HE 296 - “Mais e mais perto seguindo
o Mestre, possuo o gozo da salvação!”
HE 301 - “No gozo puro e santo do
seu imenso amor,”
HE 322 - “O gozo deste coração eu
mais e mais publicarei.”
Como vemos, Sarah Poulton
Kalley, consagrada autora de muitas
das letras dos hinos de nosso Hinário
Evangélico no século XIX, testifica
que não fomos criados para uma
vida sem gozo, uma fé sem gozo
e uma espiritualidade sem gozo.

Não devemos ter medo do prazer,
da alegria. Nosso Deus é Deus do
prazer e da alegria. Viu Deus que
tudo quanto fizera era muito bom
(Gn 1:31). Vida cristã sem gozo,
de fato não é vida cristã, é apenas
ritualismo. Vida conjugal e familiar
sem gozo, é apenas vida mecânica,
medíocre, superficial. Não é vida,
mas estrutura, instituição etc, que
sufocam, esgotam ou simplesmente
não se sustentam.
É verdade que a vida cristã é
bem mais do que gozo; é também
compromisso e luta. Mas também
é verdade que a vida cristã não
é apenas compromisso e luta; é
também gozo, alegria, conforto,
superação, vitória. O apóstolo
Pedro nos exorta a não estranhar as
lutas e provações: “pelo contrário,
alegrai-vos na medida em que sois
co-participantes dos sofrimentos
de Cristo, para que também, na
revelação de sua glória, vos alegreis
exultando” (1 Pedro 4:13). Ou seja, a
finalidade de nossa vida, de nossa fé
em Cristo não é o sofrimento, mas o
gozo eterno.
Mas o gozo não pode ser o gozo
hedonista, egoísta, irresponsável,
descompromissado com o Evangelho
de Jesus e as lutas de nosso povo por
paz, pão, terra, justiça e cidadania.
Só pessoas doentes conseguem ser
felizes sozinhas ou com o sofrimento
do outro, pois só se importam com
o próprio prazer, sem se importar

“Não é porque
reduzem o gozo
unicamente ao
ato sexual que
nós cristãos
devemos aceitar o
tal reducionismo,
evitando a palavra.
Se o mundo reduz,
nós ampliamos“
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em construir comunhão. É o que
acontece com aquele tipo de gente
mesquinha que faz sexo no outro,
usando o outro para aliviar suas
necessidades sexuais, mas sem
construir parcerias, relacionamento,
afeto, comunhão. Isso acontece
também com quem usa o outro,
fazendo do outro fonte de algum
tipo de lucro, sem se importar com
o outro, sem amar, sem cuidar. Isso
acontece ainda pra aqueles que
querem as bênçãos de Deus mas não
querem o Cristo do Evangelho, para
quem quer um cristianismo sem a
cruz, sem a negação de si mesmo,
sem o cuidado mútuo, sem interação.
Gozo sem compromisso é
alienação, carnalidade, falta de visão
e de memória. Não é a festa pelo
resultado do trabalho e das lutas,
dos processos e das experiências
de quem deseja e faz parte dos que
constróem justiça e paz, cidadania,
o Reino de Deus na terra. Não é a
festa da memória, do amor e da vida,
mas a festa da falta de memória, do
carnaval, daqueles dias em que eu
esqueço de quem sou e brinco de ser
qualquer coisa que eu queira ser.
Eu e meu amigo Roberto Mendes
escrevemos uma canção chamada
“Formigarra”, mistura poética da
formiga que trabalha arduamente
com a cigarra que canta até morrer.
Em dado momento dizemos: “Eu
quero ser uma Formigarra, uma
mistura de formiga com cigarra,

www.soma.org.br

pra trabalhar pro meu Senhor,
louvando o nome de Jesus, meu
Salvador”. Pensamos, como na
fábula do La Fontaine, que a cigarra
não aceitaria o mecanicismo e a
vida sem gozo e que a formiga não
deixaria que a vida fosse reduzida
apenas ao ócio, entendendo
que trabalho, responsabilidade,
consciência da realidade, entre
outras coisas, também fazem parte
da vida abundante que Deus quer
que todos tenham. Porque o gozo
sem o chão da realidaderes e sem a
responsabilidade com a alteridade
não é gozo, é apenas gozação
(troça, pândeda, escárnio, peraltice,
malandragem, libertinagem), de
quem não leva a vida a sério, de
quem não leva o outro a sério, de
quem é apenas um bobo-babão.
Daí recuperar o lugar e o sentido do
gozo, do gozar a vida. Gozar a vida
como quem “leva a vida na flauta”
e mostra que seu canto é sério. “Que
aqueles que semeiam chorando
façam a colheita com alegria!
Aqueles que saíram chorando,
levando a semente para semear,
voltarão cantando, cheios de alegria,
trazendo nos braços os feixes da
colheita”, diz o Salmo 126:5-6.
Busquemos, portanto, em Cristo
e no Seu Evangelho e em relações
justas e solidárias, uma vida gozoza.
Gozo na adoração, na oração, no
descanso, no trabalho, na poesia,
na música, nos órgãos do sentido,

nos relacionamentos inter-pessoais,
na relação pessoal com Deus e em
nosso compromisso e até nas lutas
pela Causa do Evangelho. Em tudo
e apesar de tudo, gozar a presença
de Deus, gozar a graça salvadora de
Deus.
“E o Deus da esperança vos encha
de todo o gozo e paz no vosso crer,
para que sejais ricos de esperança no
poder do Espírito Santo” (Romanos
15:13).
Coisa maravilhosa é essa, alegrarse no Senhor! (Sl 97:12; Fp 4:4)
e gozar a vida (Ec 9:9) ao lado
do cônjuge, da família (Sl 68:6;
Sl 113:9), dos amigos (Pv 27:10;
Ec 4:9-12) e da comunidade da
fé (Hb 10:25). Porque quando nos
reunimos, Jesus está conosco (Mt
18:20), ensinando-nos a superar a
solidão (Gn 3:18) e a gozar a vida no
que ela tem de melhor: a experiência
solidária, criativa, inventiva,
inovadora, apaixonante, vivificante,
prazerosa, embelezadora, afável,
fraterna, libertadora, desconcertante,
des-domesticadora, transcendente,
ecológica, anagógica, bíblica,
divina, eterna, quotidiana, histórica,
lógica, ética, estética, significante,
humana, humanizadora, corpórea e
maravilhosa do amor (1Co 13).
* Ronan Boechat de Amorim
é pastor da Igreja Metodista de
Vila Isabel, no Rio de Janeiro
www.metodistavilaisabel
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o mundo em revista

Universidade pentecostal oficializa

“Um Dia sem Sapatos”

Philippe Leandro*

A Southeastern
University, localizada
em Lakeland, Flórida,
EUA, e ligada às
Assembléias de Deus,
instituiu em seu
calendário o “Um
Dia sem Sapatos”.
O evento tem por
objetivo conscientizar
estudantes, professores
e funcionários do impacto
que um simples par de sapatos
tem na vida de uma pessoa.
A iniciativa foi inspirada por
Blake Mycoskie, um jovem e
aventureiro viajante e empresário vive em um barco em Los Angeles
– que em 2006 fundou a TOMS
Shoes após ser impactado com
a miséria de crianças argentinas
que não possuíam sapatos. Desde
então, quase 140.000 pares já foram
doados, em diversos países e Blake
espera distribuir mais 300.000 ainda
este ano. Ele informa que em áreas
com solo vulcânico, como a Etiópia,
andar descalço provoca podoconiose
(elefantíase não-filárica), doença
que causa deformações, quase
sempre irreversíveis, nos pés e

“Sapatos podem
ser o diferencial
que prevenirá
amputações”
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pernas.
Um par de
sapatos pode fazer
grande diferença para os
mais de 2 bilhões de crianças que,
sem eles, além de serem infectadas
por parasitas, não conseguem
caminhar longas distâncias para
obter assistência médica, alimentos
e educação. Apesar de, nos países
subdesenvolvidos, o principal
meio de locomoção ainda ser a
caminhada, em muitas dessas
nações, crianças descalças são
proibidas de frequentar a escola.
Mycoskie enfatiza: “Sapatos podem
ser o diferencial que prevenirá
amputações”.
Na Southeastern, além de andarem
descalços – exceto na cozinha, para
não transgredir as normas sanitárias
- os participantes compraram
várias centenas de sapatilhas,
tipo as tradicionais “Alpargatas”,
patrocinando com isso a doação de

várias centenas
de sapatilhas a
crianças carentes
em todos os continentes.
Também participaram em um
documentário que será usado para
inspirar outros universitários a se
envolverem nas futuras campanhas
de “Um Dia sem Sapatos”.
A ideia, digna de ser copiada, se
espalhou por várias instituições,
gerou mais de 182.000 títulos
no Google, possui no YouTube
cerca de 50 vídeos sob o título
“One Day without Shoes” e mais
de 20.000 sob “TOMS Shoes”.
Destaque para a propaganda da
Multinacional de telecomunicações
AT & T, veiculando Blake e sua
companhia (O link: www.youtube.
com/watch?v=VTr9jERSrqk). Dura
apenas um minuto, mas vale a pena
ser vista; é tocante.
*Philippe Leandro é pastor,
engenheiro e escritor
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A Palavra de Deus presente
no Trabalho, nos Estudos,
nos Lares, nas Igrejas...
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Lançamentos Esperança

DEUS NO TRABALHO
Vivendo cada dia
com propósito

TEOLOGIA DO
NOVO TESTAMENTO

MÃOS À OBRA!
Um guia prático para a
plantação de igrejas nos lares

Ken Costa

Gerhard Hörster

Felicity Dale

Nesta obra, o teólogo Gerhard Hörster
aborda e aprofunda questões fundamentais para o cristianismo, aproximando e discutindo as várias vozes e
escritores do Novo Testamento

A igreja no lar não é simplesmente
mudar do banco para o sofá. Ela tem
a ver com ser uma igreja: uma comunidade relacional do povo de Deus
com a missão de alcançar o mundo.

Livro de estudos essencial para aqueles que estudam o Novo Testamento
em profundidade.

Este livro é um guia com uma coleção
de ideias tiradas de experiências de
pessoas, que podem lhe auxiliar a
evitar erros que outros já cometeram.

Gerhard Hörster é um dos teólogos
evangelicais mais renomados da
atualidade.

Seu grande objetivo é que pessoas
entreguem suas vidas para auxiliar
os perdidos a serem trazidos para
dentro de comunidades do povo de
Deus, a ﬁm de que suas vidas sejam
transformadas.

Em Deus no trabalho, Ken Costa
escreve sobre como a fé cristã deve
e pode ser vivida diariamente no
ambiente de trabalho.
Ao usar os princípios bíblicos que
sustentam sua fé e sua aplicação para
o ambiente de trabalho do século 21,
ele oferece conselhos práticos sobre
a luta contra os problemas comuns
a muitos trabalhadores: o equilíbrio
entre trabalho e vida, o stress, a ambição, fracasso e desilusão.
O livro fornece conselhos eﬁcazes
para todos os que lutam para aplicar
a sua fé e encoraja-os a levá-la para o
trabalho todos os dias.

Esperança para uma vida melhor

Autor, também, de Introdução e
Síntese do NT, publicado pela Editora
Esperança.

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

