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Órgão Oficialda igreja Presbiteriana Itidependente do Bras^

( OCT 28 1990 Exeènplar Avulso R$ 1 .50

IPIB inicia campanha, em parceria com a
Fundação Pró-Sangue, para incentivar doação

Amazonas é um estado em franca

expansão. A IPI daquela região cresce a

cada dia. Conheça mais sobre o presbitério

e seus projetos como o dos Lagos (foto).
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Ouiubro é um mês especial na

História Universal porque nos Ira?, à

memória a Reforma ProIcsUtnte do Sé-

culo XVI. responsável, juntamenle

com outros fatores cullurais da época,

por mudar o curso económico, social,

polílicoe religioso da humanidade. A

Reforma se deu num período de pro-

fundacrise político- religiosa da Ida-

de Média, inclusive, impulsionando

para a transição aos tempos moder-

nos. Hoje, cm pleno final de século

XX e na virada do terceiro milénio,

com crises sem precedentes no mun-

do da pós-modem idade, o protestan-

tismo reformado tem o seu lugar im-

porlanle a oferecer propostas de dire-

ção para essa "aldeia global" sem

muitos horizontes e perspectivas. O
leitor está convidado a fazer tais refle-

xões com o Rev. Antonio Gouvea

Mendonça, pastor e doutor em

sociologia, com o Rev. Maihias

Quintela de Souza, presidentes da IPIB

e com o Rev. Áureo de Oliveira

Rodrigues, diretor do Seminário de

Fortaleza.

O pensamento reformado não

pode. em hipótese alguma, ficar re-

na vlrsés ét sSíuIo

Rev. Allaimro: " Refletir sobre as

propostas do protesUmtismo

reformado nos dias aluais"

fém das "pseudo teologias" deste fi-

na! de milénio que não têm respostas

aos sofrimentos humanos porque per-

deram a centralidade de Cristo e sua

paixão.

Por falar em crise, está aí a desafi-

adora crise económica das nações
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emergentes, e no caso do Brasil, pro-

fundamente mascarada num contexto

de eleições. O jornalista Carlos Sbarai

nos ajudará na compreensão desse

emaranhado jogo do poder. Enquanto

questionamos as situações políticas e

económicas na qualidade de cidadãos,

a Diaconia nos faz lembrar que doar

sangue é também um exercício de ci-

dadania e de testemunho de vida cris-

tã, pois nosso Senhor derramou seu

precioso sangue proporcionando-nos

vida plena.

'Trocando os palcos pelo púlpi-

to" é uma inspiradora história da nos-

sa gente, contada pelo Rev. Gildo, da

2MP1 de Limeira . Por falar em nossa

gente, o Presbítero Anlenildo Corrêa

da Silva, da IPI de Coroado, nos traz

preciosas infomiações sobre Manaus,

a lindíssima capital amazonense, mo-

delo urbanístico digno de ser imitado

pelas grandes cidades, No momento

em que O Estandarte estiver chegan-

do às suas mãos. certamente já esta-

remos sabendo dos resultados das elei-

ções em nosso país, e uma grande

inquietação deve nos fazer refletir;

Que contribuição política, social, eco-

nómica e, consequentemente, espiri-

tual lemos proporcionado ao nosso país

como herdeiros da Reforma?

fíev. Altamiro é diretor do jornal e

pastor da 2' IPI de Campinas
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B^vÊzDO Leitor
Salto

Ouero pedir de^lpas por não poder só elogiar o nosso jornal. Ele está

bomto papel bom. mas não temacaraeojeitoindependenle. Até pareceque

ele não tem nenhum compromisso com a nossa Igreja, senão quando apare-

cem as atas. Quanto a pontos doutrinários, merece observação a entrevista

oL jogador Tafarel.queéda mesma linhaoMarcehnho Deus es^no

b.co da minha chuteira". E agora, a seleção perdeu; como ficamos? Nada

sobre a nossa histôna quando completamos 95 anos. nem sobre a chegada

do Simonton ao Brasil. A redação precisa entender que lodo o talento colo-

cado deve ser direcionado, também para a Igreja que a sustenta. Peço des-

culpas, talvez vocês nem publiquem essa carta, mas eu nao aguentei.

Nelson Alcântara Góes, Salto (SP).

<^ Sorocaba

Esta tem a finalidade de manifestar o meu descontentamento com aquilo

que chamo de descaso para a história da denominação. A indiferença para

com o -3
1 de julho" foi notória. Talvez seja eu. que por ter vivido outros

tempos da nossa IPLtenha sentido tanto, enquanto os mais modernos

reladvizam a questão maçónica, que até pode ser uma preparação para a ^o

decantada união das Igrejas'', que para mim tem muito mteresse pessoal. No

mais. parabéns pela beleza e assiduidade do nosso O Estandarte.

ProP. Maria do Carmo Pereira de Anunciação

Sorocaba SR

0 Pilar do Sul

Com todo respeito eu quero reclamar de O Estandarte por não ter falado

da nossa Igreja, agora no aniversário. Esperei que isto acontecesse pelo

menos no mês de agosto. Mas ojomal chegou e nada. Vocês sao moços e

não sabem quanto amamos a nossa Igreja. E ojornal O Estandarte só existe,

porque a Igreja existe, ainda que seja mais velho. Fora isso, tudo bem.

Abraços.

Abner Pereira Dias, Pilar do Sul.

Rondônia
Me considero privilegiado por receber sempre este jomal " O Estandar-

te" Muiio tem me edificado sua leiUiraA minha oração é que este continue

cireulando por lodo território brasileiro e que traga edificação a muitas

vidas O meu apelo aos irmãos é que continuem firmes no propósito de

espalhar as boas novas através da literatura. Peço aos irmãos que orem por

mim e por meu ministério.

Laura G. Hotti, Miss^ da Junta de Missões

da IPB do Campo de Candeias do Jamari - RO
Rua Emanuel R Pinto, 327

CEP 78938^00 Fone: (069) 230-1303

Votoranfim

o Rev. Eduardo Carlos Pereira via a igreja de sua época como um "bote

encalhado" e conclamava os crentes a que pusessem as mãos no leme e

remassem a fim de que a embarcação pudesse ganhar distância até chegar ao

porto seguro da salvação. Noventa e cinco anos se passaram, ao longo desta

bela história e a igreja, tal como um bar::o. viajou pela história. Evidentemente

que as águas não foram sempre calmas. Muitos tripulantes morreram, outros

desistiram. O que de fato nos interessa é que estamos aqui. às margens de

um novo século e um novo milénio. Ainda não dá para vislumbrarmos o

porto seguro, mas temos viva esperança de que chegaremos lá. E difícil falar

de nossa Igreja e não se emocionar, assim como foi muito difícil notar que

não houve por parte de O Estandarte a devida ênfase no aniversário de nossa

igreja, no mês de julho. Foi lamentável. Mas ainda tenho esperança de que,

qpem sabe embora atrasado, os Imiãos façam menção ao aniversário de

nossa Igreja no mês de agosto.

IPI de Votorantim -Albertina do Nascimento, 98

CEP 18110-000 Votorantim SP

Errata
Na última edição (página 8) o partido do candidato Marcos Mateus é o

PSB e não PSD. como publicado.

No artigo "Matrimónios destruídos" da edição anterior, onde se lê Dietrich

Bonhoeffer em seu sermão da Ceia para um casamento" leia-se "Sermão de

Cela para um casamento".
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Palavra da Diretoria

o Estandarte

Rev. Mathias Quintela de Souza

I

A Marcha da Igreja
.nterrompemos a série de Pastorais do

Presidente para dar oportunidade aos membros
da Direioria para que dirigissem também uma
palavra à Igreja. Consideramos justa essa deci-

são porque temos trabalhado realmente como
equipe. Foi Deus quem nos uniu neste trabalho

na memorável eleição acontecida na reunião do

Supremo Concilio em Agudos.

Retomando a palavra nesta edição de O
Estandarte.queremos pontuar alguns aconteci-

mentos que têm sido notáveis na caminhada da

Igreja nestes últimos meses:

CTM em Florianópolis
Participamos no início do ano. com muita

alegria, da instalação do terceiro Centro de Trei-

namento Missionário em nossa gestão na cidade

de Florianópolis. O Rev, Júlio P T. Zabatiero.

reconhecido teólogo não só na IPl. mas no meio

evangélico, assumiu a direção do nosso CTM
caçula que tem como objetivo treinar obreiros

para enfrentar os desafios da evangelização ur-

bana, principalmente no contexto geográfico e

cultural do Mercosul. Ao lado do CTM de

Cuiabá, que tem como meta suprir a necessidade

de obreiros para evangelização da Região Cen-

tral e Noroeste do Brasil, e do CTM de Natal,

que enfrenta o dasafio da evangelização do

interior do Nordeste, o CTM de Florianópolis

vem ao encontro do anseio de irmãos do extremo

sul que desejam a expansão da nossa Igreja

naquela região tão importante do nosso País.

Reforma da Constituição e

Normas da igreja
A comissão nomeada pelo Supremo Concí-

lioem sua úldma reunião ordmária realizou exaus-

tivo trabalho. Elaborou um anteprojeio de refor-

ma da Constituição e normas da nossa Igreja,

acolhendo propostas e sugestões que foram en-

caminhadas por Concílios e pessoas. O Estan-

darte publicou a ata da reunião extraordinária do

Supremo Concílio realizada em abril com as de-

cisões que foram tomadas. Para que essas mu-

danças constitucionais sejam efetivadas. preci-

sam da aprovação de dois terços dos Presbitéri-

Moi/íihRull

Rev. Mathiu.\. ' icii\o\ iininillmdo

realmente como equipe"

os. Estes têm até o final de outubro para se mani-

festar. Pedimos as orações de todos para que a

soberana vontade de Deus seja feita. Dentre as

principais mudanças propostas, destacamos a

ordenação de mulheres para o pastorado e o

presbiterato e o reconhecimento de ministérios

não ordenados,

Congressos de Pastores e

Líderes
Foi realizado, no mês de julho, um Congres-

so de Pastores no Sul e outro de Pastores Líde-

res na região Norte-Nordeste Os participantes

desses congressos tiveram a oportunidade de

refletir sobre as "respostas bíblicas aos desafios

da pós-modernidade". Em ambos os congressos

o clima foi de paz, alegria, harmonia, interesse

pelo assunto e disposição de responder à altura

os desafios dos nossos dias.

Nossas datas
No dia 3 1 dejulho a nossa Igreja celebrou o

seu 95° aniversário e a família presbilenana os
1 39° de prcsbiterianismo no Brasil no dia 08 de
agosto. Em virtude da proximidade das duas
datas, não temos comemorado o dia do
presbiterianismo no Brasil como fa/cm as igre-

jas irmãs. O 3! de julho tem sido a nossa data

magna. Nesic ano. não programamos uma cele-

bração conjunta, mas os direliircs da Igreja, se-

guindo um plano previamente estabelecido, par-

ticiparam de celebrações em diversas p;irtcs do
País, Os encontros foram festivos c estimulan-

tes. Atendendo a inúnienis sugestões recebidas,

estamos propondo uma grande mobili/ação da
Igreja no próximo ano para a celebração do últi-

mo aniversário da Igreja neste \éciilo c milénio.

O Dia do Pastor

o Esiandartinho de setembro trouxe ã nossa

lembrança o Dia do Pastor, comemorado cm 2

de setembro e publicou uma linda poesia sob o

título "Ser Pastor". Mais do que nunca os pastores

precisam do apoio e das orações fervorosas das

suas ovelhas para que possam servir com fideli-

dade, coragem c poder nos dias conturbados cm
que vivemos, "Lembrai-vos dos vo.ssos Pasto-

res", é a recomendação bíblica.

Reforma Protestante
Neste mês de outubro (diii 3 1 ) comemora-

mos os 481 anos da Reforma Religiosa do sécu-

lo XVI. Sejamos gratos a Deus por essa herança

tão preciosa. Supliquemos a Deus graça e

sabedoria para sermos os continuadores dessa

obra. Nesta edição , o Estandarte está publican-

do matérias sobre este assunto.

Congressos programados
De 31 de outubro a 2 dc novembro a moci-

dade estará realizando o Congresso Nacit)nal na

cidade de Maringá, Paraná. Há muito entusias-

mo e espera-se a participação de quase I.OOO

jovens nesse evento. Logo após. de 05 a 08 de

novembro, é a vez dos adultos realizarem o seu

Congresso Nacional no Hotel Vale do Sol. na

cidade de Serra Negra. São Paulo. Ainda em

novembro, nos dias 24 a 27. será realizado em
Salvador. Bahia, o 7" Congresso Nacional dc

Ação Social e Diaconia. Estaremos presentes

en\ todos eles. levando a palavra da direção da

Igreja. Orem. imiàos. psira que e.sscs congressos

sejimt bênçãos para toda a Igreja.

Eleições
Quando este número deO F,standartc chegar

ÍLs mãos dos imiãos, talvez já lenham acontecido

as eleições para Presidente da República.

Governadores de Estado. Senadores e Depu-

tados, Divulgamos através dc cartas e pelo Es-

tandarte os nomes de innãos que estavam dis-

putando cargos eletivos cm nosso País, Entre

eles. o Rev, Abival. ex-presidente do Supremo
Concílio.

Pedimos a continuidade das orações por es-

ses innàos para que. ou no exercício de cargos

ou funções públicas, ou na nulitància política,

sejam bênçãos nas nulos dc Deus para a nossa

Pátria, Que p{)ssam fazer ptilítica como vocação

cristã.

Estamos, também, divulgando o comunica-

do da formação dc uma chapa chamatia de con-

senso para a eleiçAo da próxima Diretoria do

Supremo Concílio. De acordo com o princípio

democrático, outros irmãos poderão lambéin

participar como candidatos, Mas. ao apresenlar

a chapa, o fazemos no desejo de contribuir para

a unidade da Igreja.

Prossigamos, irmãos, na gloriosa carreira

cristã, olhando para Jesus, autor e consumador

da fé. Com os olht)s filos nele. avancemos fir-

mes em direção ao novo século e ao novo

milénio que se avizinham, na certeza de que Deus

está ouvindo as nossas orações e dando-nos uma

jornada feliz.

Pela Coma Real do Salvador.'

Rev. Mathias é presidente do SC da IPiB e

pastor da /' IPI de Londrina

Datas e Eventos

SNil promove viagens missionarias

de Férias

As pessoas que amam a obra missionária

não podem deixar de participar dos projetos

de Férias realizados pela Secretaria de Mis-

sões da IPIB. Em janeiro de 1999, a SMI
promove viagens missionárias para as pesso-

as que queriam conhecer os campos de

Moçambique, na Afnca. e do Sertão Nordes-

tino.

A viagem missionária aos campos está

aberta a 20 pessoas para Moçambique e 35

para o Sertão Nordestino.

Informações com a SMI

(043) 339-1331

Email:

smiipib@inbrapenet.com.br

Convocação

Por ordem do sr, presidente, conforme reso-

lução da Comissão Executiva reunida em 9 de

setembro de ! 998. convoco o Sínodo Borda do

Campo para reunir-se extraordinariamente no

próximo dia 7 de novembro de 1998. às I3h,

nas dependências da 1' IPI de Santos, na Rua

Belmiro Ribeiro. 1 - Santos (SP) para tratar dos

seguintes assuntos: I ) leitura e aprovação da ata

da reunião anterior; 2) receber e deliberar sobre

relatório da Comissão Especial nomeada na reu-

nião ordinária para avaliar documentos oriundos

e sobre o Presbitério Litoral Paulista. Informa-

ções (011)274-2874.

João Américo dos Santos,

secretário permanente

Conferência Missionária

A IPU ciiiral dc Prcsidcfile 1'rudcnlc realiza

de 16 a 18 de outubro a Conferência Missionána

"As nações no coraçãíi dc Deus". Os prcictores

serão Rev. Edilson Queiroz. Rev, Enocke Coe-

lho de Assis. Missionários Reginaldo c I^onor

Goulart e Augusto e Adriana Araújo, Inlorma-

ções (018) 221-8180 ou ipic@stcinet.com,br

Você não está só

A IPU da Vila Penha realiza de 20 a 22 de

novembro o encontro: "Você não está só" para

solteiros acima de 35 anos. viúvas e divorcia-

dos. Informações; (0 1 1 ) 48 1
- 1 558. O preço é

de RS 50.
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As IGREJAS NO MUNDO - Feitos, Ditos e Acontecidos
Rev. Richard William Irwin

Universidade Bíblica Latino-Americana completa 75 anos

Fulm tllviil^M^ilii

Lisa J umeZf Htitora da UBL

San José, Costa Rica

Para celebrar seus 75 anos de exislência. a Universidade

Bíblica Laiino-Amcricano (UBL) em San José. Cosia Rica.

inaugurou, em 30 dc junho tiliimo. um novo edifício da Adminis-

irai,ão. consiruído graças ao ajxiio de mulheres do mundo inieiro.

A Magnífica Reitora da UBL. a biblista mexicana EKaTámcz.

havia feito um apelo cm março de 1995. que na época parecia

impossível de ser atendido. Ela pediu que um milhão de mulheres

em Iodo o planeia consiniíssem o prédio da então futura UBL.

mediante a contribuição de um dólar cada uma. Na cerimónia da

inauguração do novo edifício, disse Elza Támez: Pedimos somente

um dólar porquanto queríamos que Iodas as mulheres, pobres ou

ricas, negras ou brancas, indígenas ou mestiças, tivessem o mes-

mo previlégio da participação. Temos contado com a solidarieda-

de de mulheres c homens de mais da metade dos países do mun-

do.

Em alguns lugares formaram-se comités para promover a

campanha. Esse apoio financeiro das mulheres constilui-se num
marco histórico da participação feminina na UBL".

No.s seus 75 anos. a UBL
passou por três etapas: I ) como
instituto bíblico ( 1923- 1 940): 2

)

como seminário teológico ( 1 94 1
-

1 996); c por fim. como universi-

dade. A UBL propòe-sc agora a

reforçar os centros de extensão

de nível universitário, que man-

tém em diversos países da Amé-
rica Latina, fortalecendo os res

pectivos corpos docentes, cnn

qucccndo as bibliotecas com no

vos livros e. quanto possível, aju

dando-os financeiramente.

O novo edifício da administração da UBL

Romance policial evangélico faz sucesso

Buenos Aires, Argentina
"E Preciso malar Jesus"- romance policial escrito por um pastor evangélico está fazendo sucesso

no mercado livreiro na Argentina. É o primeiro livro policial evangélico publicado naquele pais. e
provavelmente em todo o mundo de fala espanhola. O autor. Rev. Salvador Dellutri, um leitor

apaixonado por romance de crime, confessa que seu livro nasceu de um desafio feito por um amigo,
"que me levou a escrever algo que poderia interessar a quem ainda não conhece a Cristo". Escrito
respeitando as nonnas do género policial, o romance contém uma tese espiritual. Explica o autor. "A
pessoa que o ler. não se converterá a Cristo por isso. porém cerlamenle ficará se interrogando se
Cristo teria ou nào ressuscitado,"

Rev. Ifwin é obreiro fraterno da equipe pastoral da 1' IPI

de Sào Paulo e professor do Seminário de São Paulo

Jovens delegados nu Supremo Escocês

Participarão jovem

no Supremo
Edimburgo, Escócia

Pela primeira vez na história de 438 anos. a As-

sembléia Geral (Supremo Concílio) da Igreja da Es-

cócia abriu com delegados representando ajuventude

da Igreja. No dia 15 de maio último. 37 jovens vindos

de quase todos os 49 presbitérios da Igreja da Escó-

cia, reuniram-se em Edimburgo para tomar uma parte

aliva e afetiva nos debates e comités da Assembleia

Geral, dando prova de seu zelo e paixão pela Igreja e

seu futuro, bem como pela sua situação no mundo de hoje. Assim se expressou um dos jovens

delegados. Andrew C. Clugslon: "Fiquei impressionado com o senso de fraternidade e família de

irmãos e irmãs unidos em Cristo, compartilhado pelos jovens reunidos, Amizade fundamentada em
Cristo e seu amor é, sem dúvida, a amizade mais forte e profunda que existe",

Despertamento espiritual no Japão

Nova Iorque
A crise económica no Japão está deixando muita gente decepcionada com as promessas materi-

alistas do neo-liberalismo, O ambiente de insegurança está tomando os japoneses mais receptivos à

mensagem de Cnsto, O rápido crescimento económico após a Segunda Guerra Mundial criou uma
mentalidade apática quando aos valores espirituais e éticos da religião. Conforme disse o Rev.

Yoshiro Ishida. eminente teólogo e pastorjaponês luterano, a ilusão materialista está se evaporando.

Muitos estão acordando para a nova realidade e sentindo um vazio nas suas vidas. Não se trata de

uma escolha desta ou daquela religião, parece mais a situação do século 16 encontrada por Lutero: O
anseio não pela "religião", mas pela fé e pelo Evangelho.

A Igreja Evangélica Luterana do Japão se resume apenas a 22.248 membros, sem contar os

lO.ÍKJO que participam da vida de outras igrejas cristãs.

Os motoristas-pregadores de Niontevidéu

Montevideu, Uruguai.
Em qualquer parte do mundo, motoristas de taxi são conhecidos pela prontidão em opinar sobre

mil e um assuntos com os passageiros, de preferência sobre esporte ou política. Mas quem tomar um
taxi à noite em Montevidéu, pode logo descobrir que está sendo conduzido por um motorista muito
hábil em dialogar sobre Jesus e o Evangelho.

Em Montevidéu. mais de 60 motoristas de taxi fazem parte da Associação de Motoristas Cris-

tãos, organizada há seis anos. com o propósito de compartilhar da mensagem cristã com outros
motoristas e com quaisquer passageiros dispostos a ouvi-los, mesmo prostitutas e homossexuais. A
Associação mantém dois programas de rádio, ouvidos pelos motoristas enquanto dirigem seus taxis

durante as horas da noite e madrugada. Os programas e mensagens bíblicas fornecem o ponto de
partida para uma conversa scna sobre as promessas e exigências do Evangelho.

"Cada um de nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo e estamos atendendo o chama-
do dele para compartilhar com os outros esta Boa Nova", diz Gustavo Pereira, o motorista que
organizou a Associação. Reunimo-nos juntos de manhã cedo e ao meio-dta a fim de orar. ler a Bíblia,

às vezes com o apoio de um pastor evangélico".

Illomar Darim. outro motorista-pregador. conta: "uma noite um assaltante quis roubar-me. mas
quando ele ouviu a mensagem cristã no rádio, desistiu. Até me pagou a corrida. Há muitos passagei-
ros que estão enfermos ou com problemas", que tiveram experiência de conversão profunda e
decidem começar uma nova vida. Meu caso é um exemplo claro. Eu me entreguei à bebida e ao jogo.
Gastei as noites em bares e clubes noiumos- Sou um homem novo agora, graças ao Senhor"

Fontes: Notícias Equmênicas Intemacionales (CMI). Rápidas CLAI e Update (AMIR) WÊ

Livraria

DlàK BIBUAS / UVROS, CDS
ETC.

0800 55-1948
Condições especiais para igrejas e pastores

Eis a nossa apresentação:

36 anos servindo à Igreja

11.000 itens no estoque

JmBenjarntm_CosntMtJÍ)3^Campinas-Tel. (019) 231-119^

ClRTAS

4505 de Socorro faz 41 anos

A missão Asas de Socorro fez 41 anos
de Brasil e acaba de inaugurar no Aeroporio
Municipal de Anápolis sua Escola de Manu-
tenção e Pilotagem de Aeronaves, a primeira
em Goiás. Asas de Socorro foi fundada em
1 957 para dar assistência aérea a carentes do
Norte do país. A entidade possui 7 aviões em
operação nos selores: Anápolis (GO). Boa
Vista, (RR) e Cru/eiro do Sul (AC).

Caixa Postal 184 -75001-970 - Anápolis GO •

Fones: PABX (062) 314-1133/Fax: (062) 314-

1450E-mail:ASAS&asasdesocorro.org.br

DivulgaiAo

Missionário entre

as vítimas do voo

da Swissair
John Wilson, 22 anos. es-

tava viajando para Lausanne,

Suíça, onde planejava evan-

gelizar muçulmanos residentes

naquele país. Ele morreu no aci-

dente cm avião da Swissair que

acarretou a morte de 229 pes-

soas. John Wilson morava em
Brandon, na Flórida. EUA. e

era membro da Igreja Batista

do Calvário.
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Economia

Crise financeira mundial deixa o

Brasil à beira de um abismo

Sermões

A
Carlos Sbarai

crise que o país eslá passando afeta a todos os

brasileiros, especialmente quem tem dinheiro aplicado ou

dívidas. O conselho de especialistas mais experientes é para

que se tenha muita calma e extrema cautela. A precipitação

pode custar muito caro.

A situação é grave, mas o constante estado dc pânico

nos últimos meses só tende a agravá-la. Em momenlo como
o atual, até dólar falsificado aparece com mais frequência.

A boa e velha caderneta de poupança, por exemplo, se

transformou em poucos dias numa das aplicações mais atra-

entes do mercado financeiro, podendo ganhar até de algu-

mas aplicações em fundos de investimentos de 60 dias.

A fuga de algumas aplicações para a compra de dólares

passou a ser alternativa para quem acredita numa desvalori-

zação significativa do real, mas não deixa de ser muito arris-

cada. Se o governo conseguir controlar a situação, quem
comprou dólar terá perdido a oportunidade de ganhar mais

com os juros.

A crise pode ter como desdobramento uma recessão,

com índice maior do desemprego. Assim, uma dica é evitar

compras a prazo e cortar despesas supérfluas.

Nessa nova crise por que passa o país, com os juros na

lua e dólares rumando para o exterior, cautela e serenidade

devem ser as atitudes de quem tem dinheiro aplicado ou

possui compromissos financeiros, como uma dívida.

Tigres - No começo de julho de 1997, o desequilíbrio

nas contas externas da Tailândia abriu espaço para a saída

em massa dos investidores estrangeiros, fenómeno conhe-

cido como ataque especulativo contra a sua moeda, o bath.

Pressionado, o país promoveu uma desvalorização de 20%
na moeda local. Temendo um calote, muitos investidores

compraram dólares desde maio de 1997. A dívida com ou-

tros países chegava a 95 bilhões de dólares, boa parte ven-

cendo a curto prazo, contra um caixa de apenas 30 bilhões

dólares, que iam summdo rapidamente. A desconfiança se

espalhou para os outros países do Sudeste Asiático.

Em agosto, a crise afetou diretamente a Bolsa de Nova

Iorque, que registrou a maior e mais violenta queda desde

outubro de 1987. mais conhecida como o crash de Nova

Iorque, caindo 3.1 1 % em um dia. Dois meses depois, foi a

vez de Hong Kong. Com medo de um calote, investidores

estrangeiros deixaram aquele país e as bolsas de todo o

mundo caíram. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo,

caiu 1 4.9%. o maior tombo desde o anúncio do Plano Collor.

em 21 de março de 1990, uma queda de 22.2%.

Rússia - Em março desse ano. foi a vez da economia

russa provocar uma crise, que também fez despencar as

bolsas do mundo todo. Bóris leltsin. o presidente russo,

mudou o prime iro-ministro e suspendeu o pagamento das

dívidas por 90 dias. O mercado ficou abalado com as mu-

danças e muitos investidores saíram do país. O impacto da

atitude do presidente russo foi cruel para as economias do

resto do mundo. A Bolsa de Nova Iorque sofreu a segunda

pior queda em pontos de sua história, refletindo o ner-

vosismo do mercado e a crise naquele país. No mês de

agosto, o dólar comercializado no mercado paralelo su-

biu quase 3% e a Bovespa já acumulava uma queda de

39.55% no ano e 1 .7 bilhão de reais deixa o país. a maior

saída de dinheiro já registrada na história da Bolsa.

Brasil - No primeiro dia do mês de setembro, o

Brasil registrou uma saída de dinheiro para fora do país

da ordem de 1 .3 bilhão de reais e a Malásia restringiu a

saída de dólares da Bolsa local, que despencou 13.3%

com a notícia. Para piorar ainda mais a situação da eco-

nomia, o Brasil entrou no centro da crise com a divulga-

ção do rebaixamento de seus títulos negociados no mer-

cado internacional.

Para tentar se defender da crise, o governo brasilei-

ro elevou a taxa de juros que era de 29.75% para 49.75%

ao ano. após a Bolsa ter despencado 15.82%. a maior

queda dos últimos oito anos. Deixaram o país 2 bilhões

de dólares num único dia e faltou dólares nas casas de

câmbio. No mesmo dia, as bolsas caíram 13.3% na Ar-

gentina e 9.82%no México. O peso (dinheiro locaDfoi

desvalorizado em 7,38%no Chile. O Brasil parece cami-

nhar para ser a bola da vez, como dizem alguns analis-

tas.

Hoje muitos economistas não têm mais dúvidas: os

brasileiros podem se preparar para enfrentar dias mais

difíceis em 1999. O que eles discutem é o tamanho do

tranco. As estimativas variam de uma queda de 0,5 a 3%
do Produto Interno Bruto (PIB). Essas hipóteses não

consideram a possibilidade do Brasil precisar tomar me*

didas radicais, como uma brutal desvalorização do real.

Nesse caso. o quadro seria imprevisível.

Em uma simação mais controlada, como prevê a

grande maioria dos economistas, a vida ficará mais dura

porque o governo será forçado a ajustar a economia.

Serão atacados dois grandes problemas: o rombo nas

contas externas e o excesso de gastos públicos. A vida

também vai ficar mais difícil devido a alia dos juros,

adotada pelo governo para manter o país mais atraente

aos investidores estrangeiros. Com juros altos, empre-

sas e consumidores terão mais dificuldades para saldar

suas dívidas.

A soma de todos esses ingredientes ruins deve re-

sultar em aumento na taxa de desemprego. Hoje, de cada

cem brasileiros em idade de trabalhar, oito estão desem-

pregados. O número deve saltar para dez em cada cem.

Esse período obscuro poderá durar menos de um
ano. se houver uma reação na economia internacional.

Na avaliação dos economistas, o Brasil poderia retomar

sua economia em 99 e voltar a crescer no ano 2000, caso

não haja mais turbulência no cenário externo,

Carlos é jornalista

DK/Ú
Em época de crise o bom é seguir alguns conselhos de especialistas

- cautela ao investir
- saldar dívidas
- evitar compras a prazo
- cortar despesas supérfluas
- cuidado com dólar falso
- poupança é boa opção o

Pastores segundo

o coração de Deus
(Jeremias 3.15)

No úllinut dia 2 dc setembro, coiucmorviu-sc cm IihIo o amiial presbiteriano
independente, o Dia do Pastor Em função disto, gosiarimnos de cnfati/-ar aqui
nesta mensagem que Deus anela por pastores segundo o seu coração para cuidar
do Ncu rebanho.

Existe um rebanho dc Deus ncsic terra (SI 100.3). Rohanho por ele amado c
querido c. por isso, quer vê-lo sendo ajudado, onentado. ensinado, c consolado.
Quer esse povo andando cin uma direçáo certa e segura, guardando os seu
mandamentos, seguindo sua vontade c realizando o uabalho inissionAno a cie

confiado.

Ele quer que esse rebanho se multiplique, Em (Jo 10.16), Jesus diz que há
pessoas que iiinda nUo estio no aprisco e precisam ser agregadas. Gente que
precisa ser alcançada e abençoada pelo evangelho du salvação.

Diante disso, o texto lido se toma essencial para os dias de hoje, Principal-

mente porque multiplicam-sc os falsos pastores, lobos vestidos de cordeiros,

pessoas que com falsidade enganam o ptivo de Deus, Nilo estilo preocupados
com a pa/ do rebanho, nem com a "sA doutnna". náo lunam a Deus de todo o
coração. E, infeli/mcnte. eles povoam muitos púlpilos . muitos lares pela televi-

são, por livros, por folhetos, etc Segundo Jesus, poderiam enganar até aos

escolhidos de Deus
Por isso precisamos hoje de pastores segundo o coniçito dc Deus, Alguns

detalhes do texto nos mostram quem são esses pastores:

Em pnmeiro lugar, esses pastores são verdadeiros presentes de Deus íi suu

Igreja. Os verdadeiros pastores sAo doados por Deus. para ser bénçilo na vida do
rebanho. Nào sáo gerados nos bastidores das "falsas igrejas", produzidos por

líderes gananciosos, como frequentemente acontece nos dia,s dc hoje, Eles não
são produzidos por vontade humana apenas, mas são doados pelos céus. Voca-

ções que surgem no coração de Deus com o propósito de fortalecer e abençoar o

seu rebanho com suas vidas e ministério.s. O texto diz "Dar-vos- ei pastores,

segundo o meu coração". Os verdadeiros pastores são presentes de Deus ã suu

igreja.

O apóstolo Paulo tinha a convicção de que seu minisléno havia sido plane-

jado nos céus. quando fala: "Fui constiiu(do ministro, conforme o dom da graça

dc Deus" (Ef 3,7-8). Por isso. o levou tão a sério.

Em segundo lugar esses pastores desejam sempre estar em sintonia com a

vontade de Deus, Assim são os verdadeiros pastores. Deus os escolhe segundo a

sua vontade e estes tém prazer em viver dc acordo com esta vontade. Pastores

assim, doados por Deus e consequentemente Híis a ele, passam pelas igrejas,

pelas cidades, pela história c deixam marcas profundas dc ministérios frutíferos

e abençoados. Há alguns anos atrás, um apresentador de TV, muito conhecido

em todo o Estado do Paraná, quando ocorria escândalos envolvendo "pa.stores",

sempre dizia: "que saudade do Rcv, Jonas, aquele sim. era um verdadeiro pastor,

era um homem dc Deus".

Homens em sintonia com o coraçáo de Deus, por onde passam, por suas

atitudes, sua finneza de carátcr. seu amor pelas vidas, seu respeito pela igreja e

sua reverência diante de Deus, levam a sociedade a dizer: "um homem dc Deus

esteve aqui".

Pastores em sintonia com a vontade de Deus possuem algumas virtudes

fundamentais. Dentre muitas, destacamos algumas:

A- Amor pelo rebanho: Sabem que o rebanho é de Deus e por ele trabalha

para vê-lo mulliplicando-se, Esforçam-se para vê-lo vivendo de forma vitoriosa

e em fidelidade a Deus Jesus nos ensina através da vocação de Pedro que quem

não tem amor por Jesus, não está apto a ser pastor ( Jo 21,Í5- 17),

B- Integridade: É impossível ser um pastor verdadeiro sem integridade e

santidade O pastor deve ser modelo para o rebanho, Pedro, que fora minisU-ado,

orienta pastores de todos os tempos da Igreja para que sejam modelos para o

rebanho (l Pe 5.2-3).

C - Fé, O pastor vive pela sua fé. Precisa de uma fé corajosa, para ser profeta,

que exorta c consola. Fé que consequentemente o leve ao lugar da oração, da

devoção c da piedade.

D- Humildade No sentido de que precisa de Deus. para um ministério

frutífero, Precisa de sua benção, de seu poder, do seu espírito e dc seu apoio

incondicional. Sem ele. nada sc pode fazer no ministéno. Penso que todo pastor

verdadeiro deve di/£r: "Senhor eu preciso dc ti. cu preciso de ti".

E- Sabedoria: Buscar aprofundamento no conhecimento de Deus, Ser inteli-

gente para agir, sempre com sabedoria espiritual, tanto em momentos de tranqui-

lidade na vida do rebanho, quanto em momentos de dificuldades.

F- Consagração. Assim vivem os grandes homens dc Deus. O lema de

Calvino era: "Ofercço-te meu coração.Senhor. pronta e sinceramente". Esse

deve ser o lema dc todo pastor. O mundo precisa de pastores .segundo o coração

de Deus,

Conclusão: Deus ajude a cada um de nós, pastores, para que sejamos pas-

tores segundo o coração dc Deus", no exercício desta grande obra. Que lenha-

mos a bênção dos altos céus cm nossos ministérios e que nossa passagem pela

históna. pelas igrejas (grandes ou pequenas), pelas famílias, e pelas cidades,

deixem evidências inequívocas dc que nossa vocação não veio de nós mesmos,

mas do coração dc Deus Que possamos uabalhar com fé. resignação, humildade

até o fim. Que lcnham<)s a esperança ensinada por Pedro, de que um dia. recebe-

remos das mãos daquele que nos vocacionou uma imarcescível coroa de glória"

e então estaremos para sempre ao lado do Supremo Pastor juntamente com todo

o rebanho de Deus em todos os tempos.

Rev. Valdir é colunista do jornal^
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PRÓ-SANGUE

/P/B faz campanha para doação de sangue
Através da Secretaria Nacional de Ação Social e Diaconia. a Igreja acaba de firmar parceria com a Fundação Pró^

Sangue para iniciar uma campanha para doação de sangue entre os membros das igrejas.

O objciivo principal é conscicnhzar as

pessoas da importância da doarão dc sangue c

torná-las doadoras dc rcpciiçâo. pessoas que

doam sangue de 3 a 4 vezes por ano. A Funda-

ção Pró-Sanguc fica localizada dentro do Hospi-

lal das Clínicas c hoje é um dos hcm(K-cntros

(locais de abastecimento de sangue) mais impor-

tantes do país. (Veja matéria).

Esta parceria resultou num projeto intitulado

"O Sangue Salva". Vários encontros foram fir-

mados enirc a direiora dc relações empresariais

do Pró-Sangue, Márcia Tedesco Daicceco. c o

secretário nacional dc Diaconia, Rcv. Luis

Sabanay. Esles encontros resultaram já em vári-

as atividadcs dentro

de algumas IPIs dc

Sâo Paulo. O Proje-

to "O Sangue Salva"

vale apenas para a

Grande São Paulo .

COMO VAI
FUNCIONAR -

Através da realiza-

ção de palestras de

sensibilizjição. que a

Fundação Prrt-San-

gue pretende fazer

nas igrejas e even-

tos em geral, as pes-

soas serão motiva-

das a doar sangue.

Nestas palestras são explicadas questões de doação

de sangue sobre as quais niuilas pessoas ainda têm

dúvida. Entre elas. o mito dc que doar sangue vicia,

engrossa ou afina o sangue ou causa risco de

contaminação, Este trabalho será feito em níveis

nacional, regional e local. Os pastores e presidentes

de presbitérios e sínodos já estão sendo comunicados

e questionados sobre a presença de um profissional

da Pró-Sangue em sua região para realização deste

trabalho.

PRIMEIROS RESULTADOS - Até agora já fo-

ram cada,stradas ."iO membros da IPIB para doar san-

gue nas igrejas: IPl Cambuci. IPI Moinho Velho. IPI

Sacomã. IPI Jabaquara. IPI Ebenézer e IPI

Americanópolis.

Márcia é membro da IPI do Cambuci

A SND e a Fundação Pró-Sangue

estão planejando para este mês um culto

para firmar oficialmente a parcena,

O mais importante desta parceria é

constatar que as pessoas que doam san-

gue doam vida para outras. Muitos

hemofílicos (pessoas com deficiência de

fatores de coagulação), transplantados,

acidentados, leucêmicos acabam

recebendo o sangue doado. Você

pode até não saber quem estará

ajudando ao doar sangue, mas

certamente lembrará que Jesus

doou sua vida em favor de mui-

tos e muitos que ainda não eram

nascidos e que ainda nem exis-

tiam. Pense nisto ! Doe vida!

Doe Sangue !

ltti<)nnu<;ões:

Fundação Pró-Sangue

(011)3061-5544 r.209-214

fundarão abastece cerca de 280

hospitais em São Paulo

A Fundação Pró-Sangue. hemocenlro que abastece cerca de 280 hospitais de São

Paulo e Grande São Paulo, realiza diversas campanhas em outros setores da socieda-

de, assim como eslá fazendo na IPIB. O quadro atual de doação de sangue mostra que

apenas 2% da população já doou sangue alguma vez. percentual que em países desen-

volvidos é de 8% . Para atender à demanda dos hospitais, a Fundação precisa de no

mínimo 25 mil bolsas de sangue por mês.

Para garantir a qualidade deste sangue são realizados testes rigorosos para detecção

do vírus HIV (AIDS). HTLV (Leucemia), Hepatites dos tipos B, C e não A. Sífilis e

Doença de Chagas.

A Fundação conta com uma esuutura completa de triagem, coleta. separação de

hemocomponenles e estoque de sangue que respeitam os padrões exigidos pela Orga-

nização Mundial da Saúde. Um amplo laboratório com profissionais especializados

em testes sangiiíneos.

Antes de doar sangue, a pessoa passa por uma triagem que é uma espécie de

entrevista feita para saber se a pessoa tem condições de doar sangue ou não. Depois

esia pessoa fica sozinha em uma cabine e, sem ser identificada, tem a oportunidade de

excluir-se da doação. Este procedi-

mento permite que a pessoa que não >
— ^— —

se senfiu à vontade para responder a
f\ tlllí^ t}t^t'Í'^ll títIOI

aguma pergunta do questionário pos- '/ l
gJ.Mi.ã

sa usar da verdade nesse momento e I itit\
também para preservá-la. A partir daí. tiUHf jilll *J'J'^
em 1 5 minutos é feita a coleta de san- A
gue. A quantidade retirada é reposta

rapidamente pelo organismo de quem Atnor e Solidariedade W
ilnou sangue. Eslar em boas condições de saúde

Ter entre 1 8 e 60 anos e mais de 50Kg
^'^"'^^

Estar alimentado

Ter dormido pelo menos 6 horas

Impedimentos temporários

Estar gripado e com lebre

Estar grávida ou amamentando /^S
Ter ingerido bebida alcoólica

Impedimentos defirjUivos

(^^J
fer tido hepatite após os 1 0 anos,

V—^ doença de Chagas ou sífilis,

e comportamento de risco para AIOS

Poucas e Boas Folos divulgu^Ão

Mais uma IPI

o Presbitério de Arapongas organizou, no dia 7 de setembro, a IPI de
Marilàndia do Sul, PR A IPI foi organizada com 86 membros. O conselho é
formado pelo Rev. Othoniel Gonçalves e Presbs, Luiz Antônio Zanlorensi,

Paulo Cobines e Laudemir Peres. Foram também eleitos Kurt Frehner, Vera
Lúcia Beligni, Elvira Camargo Anitites c Luiz Neto para o diaconato. A organi-

zação foi marcada pela

presença do Rev. João

Rodrigues, que plantou a

Igreja na cidade, da dire-

tona do Presbiiõrio e de

\ ãrias igrejas. Louvamos
a Deus por mais uma igreja

organizada em nossa re-

gião,

A Comissão

Organizadora

Congresso missionário Adolescentes em retiro

Nos dias 28. 29 e 30 de agosto realizou-se em Campo
Mourão na Fazenda Retiro Cristão o 2" Congresso da

Federação dos Adolescentes do presbitério Oeste do

Paraná. Participaram as igrejas Campo Mourão, Cianorte.

Cascavel, Goioerê, Umuarama e Tapejara. Os palestrantes

foram Rev. Davi Otoniel e o missionário Daniel. Aproxi-

madamente 80 adolescentes estiveram presentes.

Presb. Hanani Lara.

A IPI de Aracaju realizou de 7 a 9 de agosto o Con-
gresso Missionário. Este teve por tema "Atos 29: Agora
é a nossa vez". O preletor foi o Rev. Josué Martins (Mis-
são Avante) e os grupos foram ministrados pelas entida-

des: ABU, Desafio Jovem. Jocum e Juvep. Houve
despertamenio para missões e algumas pessoas responde-

ram positivamente ao chamado de Deus para o ministério.
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Criança: prioridade o6so/«fo

O lugar da criança e do adolescente no Reino de Deus

"Eníiio lhe ínnixeram algumas cri-

anças para que as locasse, mas os discí-

pulos os repreendiam. Jesus, porém,

vendo Íslo. indignou-se e disse-lhes:

deixai vir a mim os pequeninos, não os

embaraceis, porque dos lais é o reino de

Deus" (Mc 10.13-14).

Sabemos que criança e mulher não

eram conlados. na sociedade do lempo

bíblico. No entanto para Jesus, a criança

era sujeito com dignidade, gente, pessoa,

para se tocar. amar. abençoar e orar. A
partir da indignação de Jesus presente na

sua forma de sentir, pensar e agir.

devemo^s crer, ser cristãos e orientar a

nossa atuação em favor das crianças. Em
Efésios 6. 1 -4 Paulo instrui os pais a criar

os filhos "na doutrina e admoestação do

Senhor". Paulo requer dos pais muito

mais que o proposto pelas leis. ou seja,

que se comprometessem ao mais pleno

desenvolvimento de seus filhos, sendo

cuidadosos para não tratá-los como obje-

tos. A Igreja deve ensinar-lhes a fé tanto

por palavras quanto por exemplos (Dt

6.1-13). nutri-las e protegê-las (1 Tm
5,3.16). Quando forem privadas da pro-

teção natural de um estado, economia ou

lar seguro, a Igreja deve esforçar-se por

promover o seu bem estar e segurant,.i

(Mc 9.36; Dt 14.28/15.11)- Enfim, so-

mente tendo a indignação como fonte de

nosso agir como povo de Deus. podere-

mos contribuir para a cidadania das

crianças.

A Casa de Convivência

Caetanos, localizada no bairro

do Tatiiapé em São PauU>, é um
exemplo do que pode ser feito

pelas igrejas e presbitérios em
parceria com o poder público. A
casa é mantida pela Fundação

Francisca Franco da 1" IPl de

São Paulo, que conveniada com o

governo do Estado de São Paulo

administra o pessoal e assume os

encargos sociais. O Presbitério

Paulistano, através do Fórum Re-

gional de Diaconia. participa da

manutenção, no fornecimento de

parte da alimentação, material de lim-

peza, higiene e demais necessida-

des. A casa atende 20 meninas em
situação de risco pessoa) e social e Casa dos Caetanos

:,„„,opnra 20 meninas

Apoio: Meninas recebem afendimenio mlegral

tem por finalidade propiciar um ambiente

saudável e de convivência, resgate da cida-

dania e de outros valores. Fastas meninas

recebem um atendimento integral, inclusive

espiniual, Pani aquelas que demonstram in-

teresse, é oferecida a oportunidade de frc-

quenlarem uma igreja do presbitério. Que-

remos desafiar outras igrejas e presbitérios,

a lomar os sonhos em projetos viáveis. Ex-

periências como estas, guardando as pecu-

liaridades locais, .são possíveis e de fácil

realização.

Rev. Márcio Pereira de Souza é pastor da

IPt do Jd. Tremembé, Professor do

Seminário de São Paulo, Assessor da SND

e Coordenador da Casa dos Caetanos.

Direitos são garantidos pela legislação brasileira

Art. 227 dever dafamília, da sociedade e do Estado assegurar à criança e

ao adolescente, com absoluta prioridade ..."

Rev. José: código tem a criança

como prioridade absoluna

A lei 8069/90 . conhecida conio Estatuto

da Criança e Adolescente, revolucionou o Direi-

to infanto-juvenil ao adotar a Proteção Integral,

Essa nova visão é baseada nos direitos próprios

das crianças e dos adolescentes que. em desen-

volvimento, necessitam de proteção diferencia-

da, especializada e integral. Integral, pnmeiro por-

que deve atender a criança e o adolescente, em

todas suas dimensões e em seus direitos

fundamentaisCECA /Art. 3° ). segundo, porque a

Constituição Federal em seu An. 227 determina

e assegura os direitos fundamentais de todas as

crianças e adolescentes, sem discnminação de

qualquer tipo; terceiro, porque .se contrapõe à te-

oria do "Direito Tutelar do Menor".dojá revogado

Código de Menores. Lei N." 6.697/79. que con-

siderava as crianças e os adolescentes como ob-

jelo de medidas judiciais, quando evidenciada a

situação irregular, disciplinada no Ari, 2" dessa

lei, O código revogado não passava de um Códi-

go Penal do Menor, disfarçado em sistema tute-

lar; suas medidas não passavam de sanções, pe-

nas, disfarçadas em medidas de proteção. Não

relacionava nenhum direito; não trazia nenhuma

medida de apoio a família. Apenas tratava da situ-

ação irregular da criança c do adolescente." No

entanto, deve-se perguntar; onde está o proble-

ma? Temos de admitir que o problema eslá na

família, que por negligência ou falta de estrutura

não dá uma "boa" formação ; na sociedade que na

sua maioria se omite diante dos fatos e opta por

cuidar de vida privada e no Estado que não

efetiva políticas sixiiais básica.s, políticas de pro-

teção e políticas assistenciais como deveria. To-

dos continuam ignorando o princípio Constituci-

onal da Criança como Prioridade Absoluta ( art.

4"do Estatuto da Criança e Adolescente).

Rev. José Gonçalves é pastor da IPl de Teresina,

Vice-presidente do Conselho dos Direitos da

Criança e Adolescente do Estado Plaui e

Assessor da Secretaria Nacional de Diaconia

é possível trabalhar a

cidadania da criança

Dorm Dora lem

67 anos

Desde abril de

1.991, estamos traba-

lhando no Conselho

Tutelar da Criant;a e

Adolescente. Temos
tido grandes experiên-

cias, sentindo bem de

perlo a dor e xofrimen -

lo de nossas criam^as.

adolescentes e famili-

ares. É um trabalho

árduo, mas em parte

compensador. O que mais nos entristece é

ver cruuu^as e adolescentes precisando de

ajuda, em Iodas as áreas, para \ohreviver.

Muitas vezes não lemos como ajudá-Uis. por-

que não temos retaguarda. As famílias que

nos procuram, na maioria (85%). .íúo

dese.itruturadas. social, moral e espiritual-

mente. Sentimos que háfalta de conhecimen-

to do Kvangelho de Cristo. Os fatores causa-

dores dessas desarmonias são o u.\o de be-

bidas alcoólicas, dntgas e desrespeito aos

direitos e ã dignidade. Temos um campo de

trabalho aberto à novui diaconia. Há muilo

o que fazer O fírasil lem quase .VJÍ) anos de

história. Ne.\.\e período estruturamos nossa

cultura, produzimos o que aí eslá. com nos-

sos hábitos e costumes. Hoje a soluç ão para

nossas mazelas passa por uma profunda

mudança. Temos ía-ís que vt.wm essa Irans-

format^ão. É o caso da Ia'í HOW do T.CA (

Estatuto da Crianç a e do Adtilcu ente}a qual

expressa bem: Crian(;a. Prioridade Nacio-

nal. No entanto, na prática vemos no.s.uis cri-

anças fora das escolas, vivendo à beira da

marginalidade, .sendo vítimas de abuso e vi-

iilêm ia sexual, praticando o u.io de drogas e

perdendo sua mfáncias. se iniciando preco-

cemente no mercado de trabalho. Convive-

mos dia-a-dia com lodos esses problemas. O
quefazer? Como diáconos (i.\as) lemos de ir

ao trabalho, .sem medir esforços, para levar

a e.\.sas famílias um pouco do que necessi-

tam, amor compreensão, orientação, ajuda,

cidadania. Temos que levar também um pou-

co de alegria, porque há tristezas e angúsli-

as em .ííh.v cora<:ôe.\, e isso nos faz lembrar

o texto bíblico de Umentaçães capítulo 4.2.4

: "Os pequenos de Jerusalém eram Ião pre-

ciosos para nós como o miro pun?. Mas ago-

ra são tratados como .simples pine de barro.

Até as lobas dão de mamar às suas crias. Os

bebés de Jerusalém morrem de sede. as cri-

anças pedem comida mas ninguém lhes dá."

Onde está a prioridade absaluia Nacional?

E a cidadania? Diáconos, mãos a obra! Há

muito o que fazerpor missas crianças, para

Honra e Glória do Nosso Senhor Jesus

Cristo'

Dora Correia Neto Machado é diaconisa

da I* IPI de Dourados, Conselheira Tutelara

membro da Coordenação Nacional de

Diaconia.
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"A língua é um fogo
99

t^^odos nós sempre comelemos er-

ros, Quem nâo comcle nenhum erro no que diz

é perfeito e é capaz de conirolar lodo o seu

corpo" (Tiago 3.2).

Em uma sociedade marcada pela maldade,

peio desrespeito às pessoas, pelo espírito

fofoqueiro leviano e pelos dcscniendinicntos, é

necessário que. principalmente, os pais estejam

atentos a respeito das conversavôes no interior

dos lares. A Bíblia diz: "Não vos enganeis: as

más conversações corrompem os bons

costunies"(I Co 13.33),

Tiago fala dos perigos e dos pecados da lín-

gua, mostrando a dif iculdade que lemos em
dominá-la, Kle retira vários exemplos da vida

para talar da incapacidade humana em dominar

o uso da língua: o freio que sc coloca na boca dos

cavalos para que nos obedeçam e a.ssim o faça-

mos ir aonde queremos; o pequeno leme que

pode guiar o grande navio que vai aonde o piloto

quer; a pequena chama, uma centelha, que pode

incendiar uma grande floresta e chega a esta triste

conclusão: "Ela é má, cheia de veneno mortal, e

ninguém a pode controlar".

Todos nós sabemos do poder que a língua

tem para construir ou para destruir, Com ela

pode-se encorajar um enfermo ou fazer adoecer

unia pessoa sadia. Uma palavra é capaz de pro-

duzir muita alegria ou gerar tristezas e muitas

lágrimas; pode unir pessoas ou criar separações

lerriveis entfe elas,

Paulo deu o seguinte conselho aos crentes

colossenses: "A vossa palavra seja sempre agra-

dável, temperada com sal, de modo que saibas

como responder a cada um" (Cl 4.6). O salmista

orava, fazendo o seguinte pedido a Deus: "ó

Eterno, controla a minha boca e não me deixes

falaro que não devo" (SI 14 1.3). Tiago diz: "Usa-

mos a língua tanto para agradecer ao Senhor e

Pai como para amaldiçoar as pessoas, que fo-

ram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca

saem palavras tanto de agradecimento como de

maldição. MEUS IRMÃOS. ISSO NÂO DEVE
SER ASSIM".

Para não ficarmos confusos e perdidos no

oceano dos desentendimentos, peçamos a Deus.

( ) casal

ilumilion e

JUNTOS, que Ele nos ajude a refrear a nossa

língua. Que Deus nos ajude a seguirmos o con-

.selho de Paulo aos Efésios: "Não digam pala-

vras que façam mal aos outros, mas usem ape-

nas palavras boas. que ajudem aos outros a cres-

cer na fé"(Efésios 4.29).

A família é uma comunidade de apoio mti-

tuo e o bom uso da linguagem na convivência

doméstica exerce influência muito grande na

construção de um ambiente de estima, de com-

preensão e de valorização miituas. reforçando a

unidade e a coesão familiar.

uma Cjiisa
(DIA DA CRIANÇA)

Rev. Josué Cintra Damião

Quando unia criança cokxra a mãozi-

nha na tua, aquela mão bem pode estar

pegajosa de doce ou suja por ter brincado

com a terra, com o cachomi; pode ter uma
verruga do lado dc dentro do polegar, ou

um curativo cobrindo uma feridinha anu-

lar.

Mas a coisa mais importante daquela

mãozinha é que ela contém o futuro. Essas

são as mãos que um dia poderiam segurar

uma Bíblia, ou um revólver; tocarão muito
bem o órgão da igreja, ou farão n.>dar as má-
quinas de jogo que roubam o sustento de
mulheres e crianças; tratarão com ternura

feridas dc um leproso, ou tremerão como
resultado da degeneração que o álcool pro-

duz no cérebro humano.

Agora aquela mãozinha está colocada na
lua, Está pedindo auxílio e direção. Ela repre-

senta uma personalidade cm miniatura, um
indivíduo que deve ser respeitado como tal.

cujo crescimento diário é tua responsabilida-

de.

Quanto vale uma criança? "Vale o amor de
Deus. o sacrifício da mãe. a dignidade do pai, a

sabedoria do mestre, o carinho da sociedade, a
orientação da Igreja, a vitória dos heróis, o san-

gue dos mártires, as atenções do governo, a es-

perança da Pátria e o porvir da humanidade."

O Rev. Josué é pastorjubUado da iPlB

ilíiia diii[iLi ac-

Tendo em vista a proximidade da eleição para a nova Diretoria do

Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no dia 8

de agosto do corrente, na sala do Conselho da I" IPI de São Paulo. 15

pessoas ( 1 1 ministros e 4 presbíteros) das quais 6 selecionados pelo Rev.

Mathias Quintela de Souza e 6 igualmente selecionadas pelo Rev. Antônio

de Godoy Sobrinho, e sob a moderação do Rev. Abival Pires da Silveira,

com a presença dos dois primeiros ministros acima referidos, realizou-se

uma reunião com o fim específico de se preparar, para o plenário do
Supremo Concílio Ordinário, uma chapa de consenso.

Após os procedimentos próprios aprovados pela unanimidade dos
presentes, que se sentiram em absoluta paz para isso. trazemos a público

a relação dos escolhidos e de seus respectivos cargos: Presidente: Presb.

Reuel de Matos Oliveira; 1" Vice-Presidente: Rev. Áureo Rodrigues de
Oliveira; 2" Vice-Presidente: Rev. Carlos Fernandes Meier; 3" Vice-Presi-

dente: Presb. Apolônio Elias Dória; I" Secretário: Rev. Paulo de Melo
Cintra Damião; 2° Secretário: Presb. Paulo Pereira Nogueira; 3° Secretário:

Rev. Naamã Mendes.

Ao chamarmos este elenco de ministros e presbíteros de chapa de
consenso, temos a plena consciência de que outras chapas, nos termos do
nosso Código Eleitoral, poderão ser apresentadas à nossa amada Igreja.

Seguindo o modelo de Atos 1.14. 2,46. 4.24. 5. 1 2. 8.6. 15.25, 7.57. 1 2.20,

18.12 e 19.29. fizemos primeiramente um solene e sereno debate, após o
que. por unanimidade, os nomes acima foram publicados. Esta foi a unani-

midade encontrada pelo referido grupo de pessoas. Ressalvamos, porém,
que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como Corpo de Cristo,

é que tem a líltima palavra, devendo a sua liberdade ser integralmente
respeitada.

Ao trazennos estes nomes para o conhecimento da igreja, nós o faze-

mos como único intuito de ajudarmos a mesma e a ela prestarmos o nosso
modesto serviço, rogando que em tudo seja o nosso Deus e Senhor o nome
a ser honrado e a ser glorificado nos céus e na terra.

Rev. Mathias Quirjtela de Souza
Rev, Antonio de Godoy Sobrinho
Rev. Abival Pires da Silveira
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Pastor Jasiel tem ministério

com juventude há 30 anos

Um papo sobre a vida do jovem

Estou terminando meu livro, com o título de " A Igreja

será Jovem, quando o Jovem for Igreja" Se Deus permitir

logo estará publicado, Tenho renetido basianle sobre o dia-

a-dia da juventude, seus problemas, sonhos, planos, etc.

Sobre o envolvimento desta juventude com sua igreja,

tenho ouvido muitas reclamações de pastores dizendo que a

juventude nào tem responsabilidade espiritual, só querendo par-

ticipar do louvor, sem se envolver nas outras áreas da igreja. Por

outro lado lenho ouvido dos jovens reclamações sobre pastores

e líderes que não lhes dão oportunidade de trabalho na igreja.

Muitos jovens acham que a igreja ainda esta velha! Que mudou

a liturgia ,o louvor passou por uma atuali/ação mas em geral a

igreja ainda esta apegada ao passado ( menos as comunidades e

igrejas neo-penlecostais). Neste livro quero analisar o

envolvimento do jovem na igreja tanto da parte da mocidade

como do lado dos pastores e líderes.

Quando vamos analisar a atuaçâo do jovem na igreja, temos

que dar uma olhada na sua vida. nas influências da sociedade sobre o

seu dia-a-dia! Os valores da juveniude cristã são bombardeados dian-

amenie pela mídia. Por exemplo: Hoje estamos saturados da propaganda

eleitoral! Será que a juventude se liga nos candidatos políticos? A juveniude

vai de Lula ou de Fernando Hennque? Li na Veja sobre o trabalhado dos

marqueteiros para lazer a cabeça do eleitor. Gostaria muito de saber deles,

por exemplo, como ía/em a cabeça dos jovens, para votar em determina-

do candidato. Muitas vezes nós pastores temos respostas prontas para

Em busca da

Xostela Perdida

y Meu nome e Lenir Ramos,

lenho 1 7 anos e goslana de co-

nhecer pessoas novas. Goslo

de voleybol e músic A que

mais gosto é guerra de amor,

de Tailyia. Sou locullora e gos-

lana de corresponder com ra-

paces acima de 1 7 anos, que

sejam simples, legais e evan-

gélicos Rua Crispim Mariano

da Sltva,73 bairro Alvorada Kangue. Peçanha M.G cep

39 700-000

Meu nome é NIccIleía Oliveira Nascimento, sou morena

clara, peso 46 kg Altura 1m.54, lenho 19 anos, olhos prelos,

cabelos castanhos, estou lazendo o segundo grau Gosto

muiio de musicas Goslana de me corresponder com rapazes

rhais velhos. Av. Caniagalo 14 Peçanha MG cep 39700-000

' Meu nome é TatI Blue, tenho 18 anos. Amo escrever e

falar Goslo muito do som gospel ( muilo rock cnslào) Sou

radialista da Resgate FM. Goslana de me corresponder com

pessoas de 16 à 26 anos Av São Paulo 250 centro

Araraquara SP cep 14601-060

Meu nome é Janice Conceição, tenho 22 anos, morena,

olhos prelos, 1,69 de altura, 59 km. Goslo de música, tílmes e

de sornr Quero me corresponder com rapazes de 25 a 35

anos Av. Simeâo Sobra), 864, Bairro Santo Anlonio Aracaju

Se Cep 49,060-640,

Vocês que /á escmeram nas edições aníenores, man-

dem noticias se encontrarem sua costela!

Estamos querendo começar uma seção de

aconselhamento pastoral. Escreva se preasar de conselhos

nas áreas espiniual ou sentimental I

Caixa Postal 66- ArujtUSP CEP 07400 970

jasiel@bbs.yazigi-com.br

a juventude sem ouvir as perguntas nem as opiniões da moçada. Por

isso gostaria de fazer um desafio aos jovens: pedir a opmiao de

vocês sobre alguns assuntos que estão em destaque nos meios de

comunicação.
,

Por exemplo. Mônica Lewinsky. a jovem estagiária da Lasa

,
Branca, é uma vítima ou uma vilã? Seduziu ou foi seduzida pelo

presidente Clinton? Qual sua opinião?

' A nova seleção? O jovem Marcelinho se destacando como o atleta

do Brasil ' Será que a fama vai subir-lhe a cabeça e ele vai esquecer de dar

seu testemunho cristão, ou vai fazer como Taffarel e outros atletas de

Cristo que testemunharam para o mundo inteiro?

Você está preocupado com as notícias sobre a economia mundial? Todo

este terrorismo da mídia sobre o futuro do Brasil e do mundo. Isto lhe afeia?

Ou você não está nem aí? Quer mesmo é que o mundo "se exploda !

Sobre o humor moderno, como por exemplo " Sai de Baixo" " Caceta

e Planeta" "Vida ao Vivo" etc, Você consegue divertir-se vendo estes

programas? xaa
Qual sua opinião sobre comunicadores como: Ratinho, Leão. Márcia.

Faustâo.elc? São pessoas que fazem o bem ou exploram o sofnmento

alheio em busca do IBOPE?

A igreja deve também discutir estes e outros assuntos com a moçada!

Gostaria de saber sobre seus sentimentos, seu namoro, sua vida sexual! Ela

está controlada, ou é uma tragédia? E sua família? Vai bem. obrigado?! Gostaria

muito de saber sua opinião sobre estes e outros assuntos, assim poderei terminar

meu livro com muito mais realidade, podendo dar uma orientação bíblica para a

turma. Por favor, escreva-me.

Jasiel Botelho

Dicas de livros e CDs parajovens

Autor: Jasiel

Botelho. Edi-

tora Mundo
Cristão,

100 cartuns

stibre o mun-

liu evangélico

Ágape

ao vivo

Líder:

Josias

Cardoso

Fone: {01 L
548-7565

Humor

poMco...

Eujuro continuar o real!

Eu juro darei empregosi

Eujuro o Brasil vai pra frentel

PROVÉRBIOS APÓCRIFOS

O jovem Daniel disse na cova dos leões: " Tá na

hora da onça beber âgual'

Naamã, o jOvem leproso concluiu: - 'Galo

escaldado, lem medo de água tria'!

A lovem lilha da rainha disse para João Batista;-

"Cada cabeça uma sentença"!

A vara disse para o cajado: - "Pau que nasce torto

morte tortol'

Judas não disse nada, terminou com " Um nó na

garganta!'

Jesus olhou para a lovem Madalena e disse:
'

"Maria, vai com as outras!'

« Noé contemplando o arco-ins: "Deus escreve

certo por linhas curvas!"

O jovem Bartimeu olhou para os lariseus e disse:

'Pior cego é o que não quer ver!"

A mula virou-se para Balaão e disse- 'Quando um

burro lala, o outro abaixa a orelha!".

Ananias disse para Safira: "Quem dá aos pobres,

adeus!".

Jovem, quando quiser 'dar um amasso", não

use sua namorada, use o carro do seu pai!

Vendedora da loja de 1 ,99: Deseia alguma coisa,

lovem'' A moça loira: - Não, muito obrigado, só estou

vendo os preços!

Conllito de geração: - Filho, aonde você quer

chegar?! ... E porque tem que ser com o meu carro!

Pai, estou na dependência! - Das drogas, ti-

Iho?! - Não, de matemática e física.

Só nio sei o que vou fazer

com tantos juros!
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QUEM E O MOTOBOY ? Todo mundo viu ! Francisco de Assis Pereira

confessou que matou dez jovens ' Bill Clinton também confessou que teve relações sexuais

inapropnadas
!
Do psicopata ao homem mais poderoso do mundo a sexualidade fora dos

padrões divinos continua fazendo vitimas, geralmente adolescentes, meninas moças, que
vivem num mundo que super - valoriza a violência, gente rica e mocinhas da lelinha. cerca-

das de glamour e sonhos mentirosos plantados pela televisão I

SABER TEEN - Diferente da maioria dos coroas, os teens brasileiros responderam

a recente pesquisa (FSP) que, se pudessem falar com Deus, ao invés de pedirem dinheiro,

ros. ganhar na loteria, etc (9%) pediriam; melhorar a situação do pais (37%); uma família

_ is unida {1 5%), ajudar os mais pobres (14%). É isso aí! IVIais da metade da moçada nào
quer buscar a Deus em beneficio próprio, mas a favor da comunidade

!

ME ENGANA QUE EU GOSTO ! • Nesta última campanha eleitoral

I

ocorrida, os políticos praticaram as suas costumeiras promessas enganosas; a maior delas
' porém foi a do candidato favorito a presidente, por sinal o único que podena ser eleito, A pro-

messa: 7,5 milhões de empregos 1 Ò candidato, nem tanto! f^^enos...menos !!

VIRGEM Dado surpreendente revelado na pesquisa sobre os jovens brasileiros

(FSP -6/9/98). Para 42% dos entrevistados enire 12 e 20 anos, a mulher deve casar virgem!

ESCÂNDALO PROVOCA PEDIDO DE DEMISSÃO-o
Estadão de 8/09/98 publicou: Tendo em vista o escândalo do Presidente dos EUA em face

de seu relacionamento adúltero com uma ex-estagiária da Casa Branca, a Convenção Batis-

ta, representada por mais de 15 milhões de fiéis, pediu o afastamento de Clinton, taxando o

seu comportamento como uma forma de "cornjpçáo da juventude". Segundo aquela Igreja, o

resultado favorável das pesquisas de opinião putilica ao presidente, por causa do bom desem-

penho da economia, demonstra que os norte-americanos estão "submetidos ao matenalismo",

os mesmos valores que levaram à ruína o Império Romano",

T. Bless

Verdades do Futebol
Sat» qual é a diferença do Santos e do salário mimmo '

R. É que o salário mínimo você ganha, ganha e não compra nada e o Santos

compra, compra e nào GANHA nada !!!

Você sabia que o Parque Antárctica é o maior estádio do Mundo ?

R. Issoporque o Palmeiras demorou 1 7anospara dara volta olímpica I

Sabia que o Telê Santana vai voltar para o São Paulo'' Sabe por qué

R. Porque os médicospedirampara ele se afastardo futebol.

uai o nome do carro que se ouve falar em todos os |ogos do Corinthians ?

R. O GOL. claro !!!

Sabe por que os conntianos preferem o cartão Palmeiras-Visa ?

R. Porque esse cartão não vence nunca

!

Sabem quais são os novos patrocinadores do São Paulo

R.AToyota, a Mitsubishi, ea Volkswagen...A Toyota para tirar da lama, a

Mitsubishipara melhorara imagem e a Volkswagen para ensinarcomo fazergol.

FOESIA l^OSCAS E MeL
Do pote de mel

A gota caiu.

A mosca chegou,

lambeu e lamlwu

E se lambuzou.

A pema prendeu

A asa caiu

Lutou e lutou

Até que morreu

Moral: Por que

destruir a si no prazer ?

(ESOPO)

Escreva-nos:

Caixa Postal. 610

CEP 87013-260

Maringá - PR
Fone fax (044) 226-4884

e-mail - missoesÍpi@wnet.com.br

(NiieisiKis^
amorar é niuílo bom. faz parle tia

nossa vida. inclusive da vida dos crisiãos.

A sociedade minou valories e através de
verbos como "alugar", "rolar". 'Ticar'' jus-

li!"ica-se o desrespeito c a irrespon-

sabilidade com os quais as pessoas se

relacionam afetivamcnte Isio ciiusa modos,

mágoas e trisic/as que podem nos marciir

para sempre. Tcna o namoro alguma base

Bíblica? Qual o siyniticado do namoro?
Quais os princípios bíbliccs para um
namoro cristão e sadio?

Na Bbíbiia não híi um icxio bíblico que
defina o que é namorar. Os estudiosos do

comportamento humano, porém, o defi-

nem coíno sendo "um período que vcni

logo após a descoberta significativa um do

outro, em que uma moça e um rapa/ tmiuun

um compromisso bilateml dc conhecimento

miJtuo de caráter. visando a unido conju-

Para estes estudiosos, o namoro tem

grande importância no processo dc ama-

durecimento emocional das pessoas. O namoro seria um en.saio da conquista da liberdade responsá-

vel e da independência das escolhas, tais como a conjugal e a profissional, ele,

Os cnstãos, de modo geral, consideram o namoro como um momento muito bonito das pessoas,

devendo ser tratado com responsabilidade e seriedade. Um texto bíblico geralmente usado para

mostrar esia verdade é " O mesmo Deu.s de pa/ vos santifique coniplelamenie. li todo o vosso

espírito, alma. corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor

Jesus Cristo" ( 1 Ts 5.23) Consultar (Pv 14.12;: !6. 25).

Vivemos numa sociedade glamourizada. onde o vi.sual. a imagem c o corpo das pessoas lomou-

se mais importante do que as emoções, e os valores que caracteri/am o t|ue elas realmente sSo.

Por esta, entre outras ra/ôes. os jovens na possibilidade do namoro, tomam como pontt) de

partida o corpo. Iniciam assim um relacionamento com sustentação invertida cm relação ao modelo

biljlico.

É verdade que é dificil alguém namorar outra pessoa que seja por ela mesma considerada leia,

"Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante..." (Gn 29.17).

Um namoro, porém, que se sustenta em nível do corpo é um convite ao fraca.sso e à destruição das

emoções e de mutilações no espírito das pessoas.

r. Bless

Namorar ou como investir

divinamente no futuro

Lcvando-se em consideração as

consequências de um namoro fora dos padrões

bíblicos, sugiro que você. após sondar as suas

motivaçws. o seu futuro ou do (a) seu (sua)

namorado (a), considere os seguintes aspec-

tos: (gostaria dc ressaltar que os a.spectos a

seguir não devem ser considerados como re-

gras invioláveis, mas como orientações).

1 - O propósito fundamental do namoro

entre cristãos é a intimidade c(mi Deus e o

conhecimento do verdadeiro "eu" do compa-

nheiro (a).

2 - Quanto maior a sua intimidade com
Deus, mais perto você estará da pessoa que

Deus deseja que você seja para o outro (a),

maior a possibilidade haverí de um desenvol-

vimento de ami/ade, comunhão entre você e

seu (sua) namorado (a).

3 - Um relacionamento verdadeiro se fun-

damenta naquilo que vwé pode oferecer à ou-

tra pessoa, nào no que você pode receber.

Quem ama espera; quem deseja apenas o cor-

po nào aguenta esperar.

r. Bless

Errata • na edição de a^o.slo saiu a título "A Semana da desconfmn<;a
"

está errado o correio é "A semente da daconfian^a ".
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Criança: "esperança para a humanidade"

Crion^a: "objetivo deste caderno."

CrianfO: exemplo para a vida

Criança, pequeno ser. criado à imagem e

semelhança de Deus. que mereceu por parle

i]c Jesus, ser sempre exaltado

Crion^a. cada vez que nasce uma. Deus

renova sua confiança na humanidade.

Deus abençoe nossas
Crianças 1

Com a ajuda da tabela abaixo, descubra o que Jesus disse para seus discípulos.

A A

Pi

o P

B C Ç

^ O è

Q R S

É

T U

-«5

E

D"

V

^ ? © @ r
F G H I J L M N

Já estatMs ita Printao^ra
\ / / ^ Vamos colorir nosso jardim?

rias Angélica e Moizéih

Participe do concurso:

MINHA IGREjAÉASSjM!
O QUE É?
Um concurso para que todo o Brasil conheça sua igreja, através

de •OESTANDARTINHO"

É D PORQUE?
Além de lodos os leitores de 'O ESTANDARTINHO

"

conhecerem a sua igreja, você também concorre a lindos prémios

que serão entregues às melhores redações e aos melhores

desenhos:

I
" lugar: um CD. uma camiseta e um boné

2° lugar: uma camiseta e um boné

3° lugar: um boné

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO?
Você só precisa escrever uma redação contando como é a sua

igreja e fazer um lindo desenho dela. Depois e só enviar para

"O ESTANDARTINHO ". até 30/12/ 1 998. Não esqueça de

escrever seu nome e endereço completo, sua idade e o nome e

endereço de sua igreja.

E QUANDO VAI SER?
As redações e os desenhos vencedores serão publicados em

"O ESTANDARTINHO" nas edições dos meses de dezembro/

1998e janeiro/1999.

MINHA IGREjAÉASSjM!
Caixa Postal n-" 1487 - Campinas/SP • CEP 13001-970

Você conhece as parábolas que Jesus contou?

Quais os lugares onde caíram as semeníes que o semeador jogou?

R:

Quem o bom samaritano encontrou pelo caminho?

R
Onde o homem prudente construiu sua casa?

R

O que o pai fez ao ver seu filho pródigo retornar para casa?

R
A que Jesus comparou o grão de mostarda?

R

Quantos talentos cada servo recebeu e quantos foram devolvidos ao senhor?

R

I
- Caça Palavras: •

II - Fique Esperto

Doze discípulos

Translormar águaem vinho

•40 dias

- Cinco pães e dois peixes

-Pedro
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Presbitério Sul do Paraná

comemora 31 de jullio

dia r de agosto de 1998. no ginásio

de Esportes "Palácio de Cristal"- Círculo militar

do Paraná, em Curitiba, foi comemorado com
todas as igrejas do Presbitério Sul do Paraná o
"31 de Julho", aniversário da IPIB. O preletor

foi o Rev. Evaldo Duque Estrada, da 1" IPl de

Joinville - SC. tendo comparecido ao evento mais

de 1.500 pessoas.

Compõem o Presbitério Sul do Paraná 14

igrejas, diversas congregações e pontos de

pregação, com 20 pastores, somando mais de

2.500 membros,

M :lt Jiiliin iií' participíK^âu

de mais de 1.500 pessoas

A aluai diretoria é presidida pelo Presb. Cas-

so Martins Vieira. I' IPl Curitiba e tem como
Vice o Rev. Valdir Brisola de Almeida, da V
IPI; 1" Secretário, Rev. Gustavo Adolpho Leal

Brandão. 4'
:
2" Secretário. José Sanches Vallejo

Neto, IPl de Ponta Grossa; Secretário-Executi-

vo, Ezequiel Luz. 2' iPl. O tesoureiro é o Rev.

José Ariston da Silva, da IPl de São José do

Pinhais.

,n/dir) Presb. Casso Rev^'

(uti «..-/-P '
p. e Valdir

Gustavo. JoséAriston.
Ezeciinci

Presidente celebra os 95

anos da IPIB no Bandeirante
Presb. Wagner J. Costa

Dtreioria: (da esq^P^^

o dia r de Agosto no templo da IPl

do Alto de Vila Maria, sede do Presbitério,

estiveram reunidas, para comemorar a daia

maior da nossa dcnominaçáo, a iamília

Bandeirante e as igrejas do Sínodo Oriental. O
Presidente do Supremo Concílio da IPIB, Rev.

Mathias Quintela de Sou/a. foi o convidado de

honra e trouxe uma palavra para as igrejas

daquele "cantão" de São Paulo.

Com Ioda pompa e ciaunslãneia. os traba-

lhos do .1 1 de Julho foram iniciados com o Hino
Nacional. Além do Presidenle do Supremo Con-
cílio, outras autoridades como os presidentes

do Sínodo. Presb. Moacir Benvindo de
Carvalho, e do Presbitério. Presb. Ervio de

Manos estiveram presentes.

Com o leniplo da igreja lotalmcnle lotado,

(quase 1 ,000 pessoas) iniciou-sc a liturgia es-

pecialmente elaborada pelo Rev, Jesus Ross

Martins, pastor das igrejas 1' de Guarulhos e

Vila Sabrina. Todos os segmentos da igreja -

crianças, adolescentes, jovens e adultos - rcve-

zaram-se no louvor e adoração a Deus, pelos

95 anos de vida da nossa amada igreja.

As crianças tiveram duas panicipaçtVs es-

peciais no início do culto, sendo retiradas do
templo para um trabalho especialmente prepara-

do pelas professoras da V IPI de Guarulhos.

A miK idadc, "os novos", assim chamados
pelo Rev. Eduardo Carlos Pereira, fonnaran» um
conjunto liderado pelo Bacharel Willian. da IPI

do Carandini. A 4* ll'I de Guarulhos líeou res-

ponsável pelo eíintieos congregacionnis.

Um gnmde coral, formado pelos conjuntos

corais das igrejas l(x,'ai. entoaram beKis hinos de

louvor e adoração a Deus. Na sua mensagem, o

Rev, Mathias usou o texto Ap .^.7-1.1. estimu-

lando lodos a que guardassem os ensinamentos

de Deus para que ninguém pudesse lhes tirar a

conia, símbolo da recompensa da lula do cristilo.

Além de se comemorar a dala maior da nos-

sa igreja, a tónica foi também a tmidade c comu-

nháo entre os imiáos promovidas pela gestão do

presb, I-jvio de Mattos.

O presb. Wagrier é correspondente de

O Estandarte

Sínodo Rio organiza

Presbitério do Aço

o dia 22 de agosto, o Sínodo Rio

composto pelos presbitérios: Vale do Paraíba.

Rio de Janeiro e Fluminense - esteve reunido

na IPI de Minerlândia para organizar o Pres-

bitério de Aço.

A nova diretoria tem como presidente o

Rev. Selmo Cândido de Oliveira, Vice-Presi-

dente, Rev. Nicodemo Lázaro Boldori; como
r Secretário, Rev. Rogério de Carvalho Lima.

2" Secretário. Presb. Djalma da Costa Barros.

Tesoureiro, Presb, Celso de Oliveira e Secre-

tário Permanente, Presb. Dariam L, Azevedo.

As igrejas participantes do novo presbilé-

no são: IPI de Volta Redonda. 2'
I RI de Volta

Redonda. IPI de Voldac e IPI Central Taubaté

e as congregações: Lídice (50 membros).

Siderópolis (com 60); Nova Primavera (com

30); Nova Aliança (com 80) e Baíra Mansa

(com 40).

O total de membros é de 1 .242 e possui 3

pastores em atividades (veja quadro).

Cremos que Deus tem abençoado essa re-

gião, pois em 30 de setembro de 95 o Presbi-

tério do Rio de Janeiro dividiu-se em dois,

dando origem ao Presbitério Fluminense e

agora. 3 anos após, o Fluminense dividi-se

para dar origem ao Presbitério do Aço. Isto

representa um crescimenio de 1 2 para 2 1 Igre-

jas e com possibilidades de organização de

mais 3 ou 4 até o final deste ano.

Presb. Darlan Leite Azevedo

Secretário Permanente

do Presbitério do Aço

Liderança do novo

Presbitério

Presbíteros - 35

Diáconos - 44

Diaconisas - 29

Licenciados - 2

Seminarista em Londrina - 1

Candidato em reciclagem - 1

Missionário - 1

•4

Endereço cfa IPIB do Aço

I

IPI de Luziânia faz

105 anos
V' • *

o,
C ciiu niinii: Sl't dt- Luziânia foi organizada em IH9J

'rganizada em 15 de julho de 1893,

conforme ata assinada pelo Rev. Caetano No-

gueira Jr, a IPl de Luziãnia-GO comemorou em

julho lOSanos.Aigrejaémàedas igrejas: IPI do

Descoberto (gerando a I' congregação de

Pontezinha e esla deu origem à congregação de

Alexánia. mantida pela IPI Central de Brasília);

a IPI do Retiro. IPl de Pirapiíinga (mãe da IPI de

Mato Grande) e que manlém um ponio de prega-

ção na Fazenda Corumbá, que originou a aluai

IPl de Boa Vista do Mandiocal.

Hoje a igreja conta com 270 membros c é

pastoreada pelo Rev. Jean Carlos da Silva, Seus

projetos sociais sào: a distribuição de cestas bá-

sicas e de um sopão a carentes de um bairro

pobre. Promove também cursos de pintura e cos-

tura e possui um ponto de pregação e uma con-

gregação prestes a se tornar igreja.

Em comemoração aos seus 1 05 anos. foram

feitas palestras todos os domingos, no més de

julho, cujo tema foi "Igrcja:comunidade de vida".

Os palestrantes forarn o Rev, Onésimo Eugênio

Barbosa, Rev. Kdson dc Araiijo Lobo. Rev.

Rubens Maia, Rev, José Humberto, Sem.

Josenaldo, Rev, Reneval Rodrigues, Rev. Wil-

son Araújo Lobo, Presb Presidente do Presbité-

rio do DF • Rui de Araújo Lobo,

Na última semana de celebração, dia 24. rc-

alizou-se um culto de ações de graça pelos ir-

mãos da 3' idade. Sr' Adelaide Fernandes dos

Anjos (95 anos), Sr Claro do Espirito Santo (90

anos), Sr.' Dária Rodrigues de Sou/a (81 anos).

Sr Sidney Esteves de Azevedo (90 anos). No

dia 25. o culto contou com a presença do Rev.

Odemir B, Suplano; dia 26. foj feita uma Escola

Dominical especial, seguida de um almoço co-

munitário, com a presença de 300 pessoas entre

elas vereadores e o prefeito da cidade. Neste dia.

20 pessoas foram batizadasc fiz-crain profissão

de fé.

IPi LUZIÂNIA

Caixa Postal, 36
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Nossas Igrejas Foloi divulaatâo

Indaiatuba inaugura prédio de Educação Religiosa

Ko último dia 22 de agosto a IPI de

Indaiatuba realizou, em seu templo, um culto de

ação dc graças, pela inauguração do seu prédio

de educação religiosa. Esteve presente o presi-

dente do presbitério de Campinas. Rev. José

Amo Tossini. bem como o coral da IPI Hebrom

que edificou a todos com seus cánlicos. Também

paniciparam o conjunto Sol c Sal com o grupo

de louvor da IPI Canaã.

"Agradecemos a Deus pela sua fidelidade

para conosco, "pois não somos capazes, por nós.

de pensar alguma coisa, como de nós mesmos,

mas a nossa capacidade vem de Deus" (2 Cor

3.5), Mas queremos ir bem mais longe, O amor

pelo Senhor Jesus Cristo nos desafia a sonhar

mais alio. Queremos já para o próximo ano iniciar

um projeto de Educação Inlantil c alfabeii/ação

de adultos, nestas dependências, e sonhamos

também com um projeto social, voltando para a

infância carente.

TRABALHANDO PARA O REINO - A
IP! dc Indaiatuba foi organizada dia 10 de feve-

reiro dc 1996, com 39 membros. Hoje. com

pouco mais dc dois anos já conta com mais dc 69

e há possibilidade de receber mais 7 até o fina!

do ano. Possui um templo para 200 pessoas e

Novo prédio: espig o um 6 salas para o ensino religioso

um prédio dc educação com 6 salas e um amplo

salão.

Dentre os trabalhos que tem desenvolvido

podemos destacar: o Projeto CAIC, que visa tra-

balhar com crianças carentes; Grupo de teatro

para evangelização; participação na Rádio co-

munitária Aliança, onde tem programa aos

sábados às 9h30; Curso Alfalit. de alfabetização

de adultos.

O trabalho com crianças tem merecido aten-

ção especial da Igreja, Sendo assim, o prédio de

educação foi inteiramente disponibilizado para o

trabalho com crianças. Em julho, foi realizado a

Escola Bíblica de férias, contando com frequên-

cia de 100 crianças, sendo 80% não evangélicas.

A Escola Dominical conta com a participação

média de 40 crianças e 80 adultos. Só no primeiro

semestre desde ano houve crescimento de 35% e

o alvo para o segundo semestre é crescer mais

30%.

O Projeto Pastoral para a Igreja tem como

lema "Instrução, Intercessão e Exortação", A
igreja tem trabalhado para desenvolver liderança

local para supnr suas necessidades e. principal-

mente, para a expansão através de pontos de

pregação e congregações.

Uma coisa muito positiva é que a Igreja goza

de um bom conceito na cidade e junto aos vizi-

nhos, o que ena muitas oportunidades para a

pregação do evangelho. "Louvando a Deus, con-

tando com a simpatia de todo o povo. Enquanto

isso. acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os

que iam sendo salvos" (At 2.47).

Rev. Hamilton Sanfanna Moreira

Pastor da 1- IPI de Indaiatuba e também da IPI

de Sumaré, ambas do Presbitério de Campinas.

Lie. Márcio Miranda é pastor auxiliar da l-IPI

de indaiatuba.

frei franciscano faz pública

profissão de fé

Lx frei: conversão e halismo

randes coisas fez o Senhor por nós.

por isso estamos alegres". Com esta frase biTiU-

ca de efeito a IPI de Itaim Paulista presenciou o

baiismo e a pública profissão de fé. no dia 24 de

agosto, do irmão Matheus Lopes Azevedo Pi-

lho. Não seria merecedora de maior destaque a

ministração deste sacramento, não fossem algu-

mas características peculiares deste irmão. O ir-

mão Matheus veio da Itália para o Brasil ainda

bebé e aqui ficou sem seu pai. sendo colocado

por sua mãe. dona Maria Aparecida Azevedo,
em uma instituição dc oncniação católica para o
amparo de crianças, O [wqueno Matheus cresceu

assim, dentro de mais austera fomiaçâo educaci-

onal romanista, estando sob a tutela do famoso
religioso nordesuno, frei Damião, a quem ele

próprio (Matheus) se refere como seu pai adoti-

vo. Dentro deste cenáno. brotou a vocação mi-

nisterial e isto fez com que ele viesse a ser um
frei franciscano que aluou na região do nordeste

do Brasil, inclusn c i^omo missionário entre in-

dígenas, e em São Paulo, em algumas localida-

des. Participou de diversas atividades populares

em nível de liderança. Porém, em determinado

momento, foi despertado pelo Espírito Santo de

Deus. para seguir de forma correia a fé em Cns-

10 Jesus. Deixou o sincretismo idolátrico do ca-

tolicismo. Em busca de uma igreja cristã dc acor-

do com as Escrituras Sagradas, chegou até à IPI

do Itaim Paulista, em meados de 1996. o já con-

vertido iniião Matheus, ex frei Manézinho,

No início dc 1997, pa.ssou a frequentar a

classe de cateciimenos de nossa igreja, e após

ser examinado pelo Conselho da Igreja, deu

demonstração de estar apto para ser membro.
Sua mãe. dona Cida. já havia se convertido e foi

um dos instrumentos usados por Deus para a

conquista de seu servo, O que caracterizou o neo

professo foi o seu zêlo e dedicação pela causa do
no.sso Senhor Jesus, o que o levou a testemu-

nhar em muitas igrejas de nossa região sobre os

enx)s e enganos do catolicismo anunciando Jesus

como único Salvador. Hoje o Matheus encontra-

se na região baiana, na localidade de Floresta

Azul, onde tem estado a prwianiar o Evangelho.*

Tem recebido o importante apoio dos
presbiterianos independentes que residem na

região. Através de contatos telefónicos, testemu-

nham que ele tem sido uma bênção no trabalho

evangélico. Sentimos a ausência física do nosso

irmão e amigo, porém damos graças a Deus,

porque ele esiá sendo uma bênção naqueles

rincões. Com efeito grandes coisas fez por nós,

por isso estamos alegres.

Rev. Osny Messo Honorio

Pastor/Presidente conselho 1998.

1° IPI do RJ cria secretaria

de evangelização

"Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,

que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemu-

nhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia

e Samaria, e até aos confins da terra". Com essa

visão a I" IPI do Rio de Janeiro começou a traba-

lharcom a Secretaria de Missões e Evangelismo,

formada basicamente por jovens comprometi-

dos com os resgate das almas do inferno.

Como início dos trabalhos de 1998 foi

desenvolvido, no primeiro trimestre, o Projeto

Maio Missionário, dedicado à família, O objeti-

vo desse projeto foi aplicarjunto à comunidade a

primeira parte do versículo chave: "e ser-me-eis

testemunhas, tanto em Jerusalém". E toda a co-

munidade foi incentivada a ser missionária em
casa.

Além dos de cada casa. foram instituídos os

guardiões, que são pessoas responsáveis por fa-

mílias que, por diversos motivos, não freqíien-mm
(iiHiiíluH-s: ^rupo fieo encarregado de trazer

vi\iiiii ii\ (jiic não jicquentani mais a igreja

tam os trabalhos da igreja.

Embora o culto de celebração, realizado dia

17 de maio, fosse o ponto principal de

congraçamento da família, fizeram parte desse

projeto o próprio dia das mães. um culto dirigido

pela mocidade e a celebração da ceia com a co-

munidade, buscando em todos esses enfatizar a

família como célula fundamental para a saúde da

sociedade e da igreja.

No culto de celebração, o Rev. Deoclécio de

Oliveira Rodrigues, pastor da igreja, enfatizou

que a igreja começa nas casas.

O trabalho foi bastante proveitosos para a

equipe da SME. que o considerou apenas como
m primeiro desafio para a comunidade quando

pudemos ver algumas faimlias crescendo no amor
de Jesus Cristo.

André Caldas -IPI-RJ
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Nossas Igrejas

EBF alcança L062 crianças em Guarulhos
Presb. Wagner J. Costa.

Na maléria sobre a "Viagem Missionária" a

Escola Bíblica de Férias, publicada em O Estan-

darte de setembro/97, dizíamos que a EBF. em
Guarulhos, está se tomando um ministério. Neste

ano. isto se confirmou,

No início de julho a EBF. sob o tema "Os

discípulos", começou em três igrejas: Ministério

Verbo da Vida (de 14 a 19). I'IP1 de Guarulhos

{de 21 a 26) e 4' IPI de Santana (de 28 a 2 de

agosto). No fim de semana de 29 e 30 de agosto

foi realizado o "Fim de semana feliz", por causj

do início antecipado das aulas. Ainda foi realiza-

da no fim da semana de 15 e 16 de agosto no
Guarulhos: EBF se tornou minislerio nas igrejas

ponto de pregação na casa da irmã Elsa

Gomes Ribeiro no bairro de Nova
Galvão em São Paulo.

Assim tudo aconteceu! Imaginem...

se vocês ficaram cansados só de ler,

imaginem a equipe de professores,

monitores mirins, louvor, coordenada

por aquelas servas de Deus que colo-

caram os seus corações, vidas e tempo

nesse ministério precioso aos olhos de

Deus.

PREPARAÇÃO - Desde março,

as coordenadoras Adelina Ayres da

Costa (T IP! de Guarulhos). Luzia

Souza Lemes. Sueli Sares da Costa

(Ministério Verbo da Vida) vem se reu-

nindo para planejar a Escola. A par-

tir daí foram algumas dezenas dc
reuniões onde as "tias" deveriam
elaborar as alegorias, (enfeites) do
salão de Cultos, as histórias

(ministraçõcs). escolha das músicas,

atividadcs das criiui^as para a fixaçilo

díis histónas a serem ministradas.

Foram escolhidos vários mate-

riais denUTc os já existente n» Educa-

ção Religiosa da IPIB. histórias dc

fianelógrafos c materiais elaborados

pelas próprias coordenadoras.

A jovem Priscilla Ferraz criou

Iodas as figuras que serviram para

as atividade de fixação. Serviram

também para serem usadas no grande painel du

salão de cultos, que toram ampliadas pela tia

Adelina fazendo a montagem e colagem das fi-

guras de 1 .20 melro dc altura em isopor. Foram

Ireze figuras ao todo. além dos 20 peixinhos para

ilustrar o chamamento dos pescadores. Pedro.

André. Tiago e João.

Pedimos que toda igreja ore por este

ministério, pois existem, em Guarulhos, não

somente 1 .062 crianças mas. muito mais. e que

precisam ser alcançadas pelo poder do evange-

lho do nosso Senhor Jesus Cristo.

Opresb. Wagner é correspondente de

O Estandarte

Temo: vida dos

discípulosfoi

abordada

Estatística

Ministério Verbo da Vida

•749 crianças na semana;

•100 mães que acompanhavam seus lilhos na semana

•239 lideranças na semana,

•Módia de 150 crianças, 20 mães e 46 lideres por dia

1^ IPI de Guarulhos
-313 cfianças na semana,

-154 lideranças na semana;

-25 máes que acompanhavam seus tilhos na semana;

•Média de 63 cnanças, 5 mães e 31 lideres por dia.EBF: Mais de 1.000 crumi^it.\ da região participaram

Presbitério Bandeirante realiza 1° Festa das Nações

;/i vj^m

:

Egito: Barraca da 1° IPÍ de Guaruilios

A r IPI de Guarulhos promoveu em
agosto a 1' Festa das Nações com as igrejas do

Presbitério Bandeirante. Todas foram convida-

das, mas só 7 retiraram os envelopes para apre-

sentação de números folclóricos dos países. So-

mente, quatro apresentaram o trabalho. O Pres-

bitério Bandeirante possui 8 igrejas

jurisdicionadas.

A I' de Guarulhos apresentou trabalhos so-

bre o Egito. Sua barraca, muito original, tinha o

formato de uma pirâmide. Os jovens estavam

caracterizados de odaliscas. Faraó. Cleópatra, e

guardas. Dois painéis mostraram a localização e

influência deste país. Um outro, muito minucio-

so, procurou mostrar as dinastias desde a domi-

nação e escravidão de Israel e os aconteci-

mentos bíblicos até os dias de hoje. A
influência do cristianismo no Egito atual

também foi ressaltada. As crianças e ado-

lescentes apresentaram dança do ventre

para mostrar o folclore e a cultura do

Egito.

A 3' IPI de

Guarulhos fi-

cou com a

Alemanha,
Foram apre-

sentados rela-

tos, estatística

do protestan-

tismo no país

e a dança típi-

ca. O grupo

que se apre-

sentou era

muito alegre e

cantava o tem-

po todo. Fato

pitoresco; na

hora que se

chamou o

descendente alemão apareceu o Rev. Edson Ta-

deu Duran, pastor da igreja, neto de alemães.

A IPI do Carandiru trouxe a China. Entre as

apresentações se destacou um ritual budista. Na

barraca foi hasteada uma bandeira oficial cedida

pelo consulado Chinês. Como a China é um país

Sui\ a: Tucuruvi mostra

paraísofinanceiro

comunista, foi apresentado um vídeo com

depoimentos de como o cristianismo entrou

no país e como os cristãos sobrevivem as

perseguições. Foi muito interessante!

Para finalizar, a IPI do Tucuruvi apre-

sentou a Suíça. Fizeram uma palestra res-

saltando a sua característica maior: o paraí-

so financeiro. Também a dança folclórica c

um relato da influência do cristianismo fi7.c-

China: IPI do Carandiru mostrou costumes do país

ram parte da apresentação.

E importante ressaltar que todos estavam

vestidos a caráter Os pastores das igrejas acom-

panharam as suas ovelhas. Três jurados ficaram

com a tarefa de escolher os vencedores e foram

Carandiru: festa à moda dos alemães

eles: Dcniicc. IPI Allo de Vila Maria, e o

casal Silvia c Salvador, IPI do Edu Chaves,

Todos os participantes foram premiados,

A grande campeã, que ganhou uma bateria

Thander. foi a 3' IPI de Guarulhos, Como já

possuía o instrumento, doou-o aos jovens

da I' de Guarulhos, que. por sua vez. doa-

ram a sua antiga ã IPl do Tucuruvi. O 2°

lugar ficou com a 1* IPI de Guarulhos: o 3"

com a IPI do Tucuruvi e o 4" lugar ficou a

IPI do Carandiru. Muitas pessoas comparece-

ram e visitaram as barracas das nações, E gosta-

ram! Acomunidade vi/inha à 1* IPI dc Guarulhos

pode perceber que o povocrislãoé muito alegre.

Presb. Wagner J. Costa
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Amazonas

Presbitério do Amazonas é motivado a crescer

o Presbitério do Amazonas é

a fronleira norte da missão da IPIB

Conla hoie com 5 Igrejas organiza-

das, abrangendo o campo do Ama/o

nas e Oeste do Pará. A Secrclaria Na-

cional de Açáo Social c Diaconia

(SND) visitou quase ioda a extensão

deste presbitério, no período de duas

semanas, motivando o ministério

diaconal nas igrejas e congregações

"É um campo desafiador para o de

senvolvimento da missão dentro das

características próprias para a região,

considerando a sua cultura, o vasto

território e as belezas naturais". d\i o

Rev. Luis Sabanay, Secretário Nacio-

nal de Diaconia,

As marcas deixadas pelo Rev.

Mário de Abreu Alvarenga, incansá-

vel no esforço e paixão pelo povo

amazonense, principalmente os da

região ribeirinha dos rios e igarapés

que cortam os verdes campos da

Amazónia, estão ainda presentes na

região e,segundo os irmãos, o seu tes-

temunho continua vivo,

A SND encontrou as igrejas em
desenvolvimentoe motivadas, abrin-

do novas fronteiras no trabalho da

evangelização. As Coordenadorias

estão em funcionamento no presbité-

rio e nas igrejas locais. O ministério

CoiiffiTum ât) cm \.Hiiiiitui\iiii da l'ak'Síina.

inlcrior do Pará

Rev. Licurgo. presidente do presbité-

rio, e esposa Odáiia muito motivados

Trechos do relatório do
Encontro Diaconal

"A missão diaconal precisa apresentar soluções

eficazes, conscieníizando o indivíduo de sua capaci-

dade de contribuir na modificação da realidade em

que se encontra fFl 4.8-9). A manifestação da vontade

de Deus exige a mudança da realidade e fé por parle

da Igreja comprometendo-se com a restruturação da

dignidade do próximo.... deve ser profética

denunciando a exploração e .mas consequências, lendo

a visão de Deus de olhar para aqueles que sofrem

pela ação dos que exercem poder, apontando a questão

política comofiindamenlalpara a solução dosproble-

mas como: a mortalidade infantil, abandono de crian-

ças, preservação ambiental, desemprego, prostituição,

violência, falta de moradia, saúde e educação".

diaconal lançou os seus desafios no

1° Encontro de Diaconia. realizado

pelo presbitério, no dia 29 de agosto,

reunindo 42 lideranças entre pastores,

presbíteros, diáconos, diaconisas e

membros. Durante este evento, foi

elaborado um documento instituindo

o Fórum de Diaconia para

implementação de atividades princi-

palmente no combate ao desemprego

e outras prioridades apontadas pelo

encontro.

Amazónia: mito e desencanto

Nas últimas décadas mais particularmente, a região amazônica vem sendo

objeto de interesses estratégicos, cm nível mundial e palco de transformações

fundamentais que vem causando preocupações quanto ao seu futuro e sua

sobrevivência. No centro destas preocupações está o destino reservado às popu-

lações da floresta, ribeinnhos, índios, migrantes, colonos, posseiros, habitantes

dos núcleos urbanos da região. O impacto dos grandes projetos ameaça ainda o
equilíbrio da diversidade de ecossistemas existentes, fazendo avançar os índices

de destruição e degradação ambiental.

Neste contexto, surgem iniciativas de organização das populações locais,

representando fornias de resistência, de autonomia e de panicipação popular em
relação ao modelo que vem se configurando na região. As lutas pelas reservas

extralivistas, pela demarcação dos territórios indígenas, pelo reconhecimento do
direito à terra dos remanescentes dos quilombos, por uma política de apoio à

pequena produção, pelo reforço à autonomia económica das pequenas comuni-
dades tem se multiplicado na região. Muitas delas com políucas propositivas

contrárias aos grandes interesses. Mesmo considerando os visíveis avanços
neste sentido, muitos esforços ainda sào necessários,

Toxto extraído da consulta sobre a Amazónia: Mito ou Desencanto editado pela CESE

A IPIB participa das discussões sobre a Amazónia em projetos de preservação
ambiental, principalmente sobre o Projeío Carajás, desenvolvimento auto-

sustentável, presenvaçào ambiental e organização popular através da CESE.

Desafios da região são missão integral e formação de obreiros

Os principais desafios da igreja

no Amazonas são: motivar a missão

integral de evangelização e serviço

através das lideranças da própria re-

gião, incentivar os organismos de edu-

cação ao esforço de formação de

obreiros através de ensino por exten-

são, criação de centro de treinamento

e oficinas de formação, Este desafios

servirão para fortalecer as igrejas im-

plantadas; proporcionar intercâmbio

entre elas e as do sul para cooperação

e ajuda miitua. Também para desafiar

vocacionados, principalmente profis-

sionais da área de saúde, educação,

agricultura, desenvolvimento sócio

ambiental dispostos a cumprir os

desafios da igreja nesta região.

Equipar as igrejas adquirindo

embarcações apropriadas levando em
consideração o atendimento das

populações ribeirinhas em suas

necessidades de satide. transporte,

suplementação alimentar, assistência

pastoral, assistência educacional,

auxilio nas emergências em épocas

de cheias etc.

Proieto Lagos
Iniciado em abnl dc 1997 pela Terceira IPIde Manaus, o projeto

social Lagos tem o objetivo de alcançar com o evangelho nas comu-

nidades ribeirinhas do alto rio Negro, na região de Manaus, dando

atendimento às emergências desta

região. Atualmente duas equi-

pes de 5 voluntários(as) atendem,

todas as semanas, com uma lan-

cha de madeira as comunidades

dos lagos dos Guedes e da Teste.

Miss. Presbítero EVANDRO
GOMES BINDA Manaus - AM

Fone: (092) 663.6609

Lideranças da IPl reunidos no Amatari

Proieto Misericórdia

Projelu Uifios: i vaniit-llio

integral aos ribeirinhos

Iniciado em setembro de 1993 pela T IPI de Cuntiba na área de saúde

presta atendimento médico, odontológico e espiritual às populações marginali-

zadas. Organiza e treina equipes missionárias para a região do Amazonas.

Diácono Dr. CÉSIO JOHANSEN DE MOURA Curitiba - PR
Fone (041)2763810

Manaus é a uma cidade com
mais de 1 .6 milhão de habitantes no
meio da selva amazònica e uma das
que mais cresce no norte do país Du-
rante itKlo o ano, é visitada por tuns-

tas estrangeiros, pnncipalmente eu-

ropeus, que elogiam muito a cidade.

É a única capital do Brasil que.

constitucionalmente, pode conceder

Manaus, uma cidade exemplar
até 2013 isonomia fiscal, pois é uma
Zona Franca, O índice de desempre-
go lá ainda é o menor da região norte.

Muitas indústrias instaladas na ci-

dade tiveram que sair pois só estavam,
segundo relato do Presb. Antenildo
Corrêa Silva, "maquiando" seus pro-

dutos para ganhar incentivo fiscal, Em
contrapartida. hou\e recentemente a

instalação da Samsung, que suprirá

tábricas de TV dtt parque industrial

de Manaus, de São Paulo e exportará

para o Mercosul. Também está sendo
instalada uma moderna fábrica da
Brastemp.

O meio de transporte se dá em
maior escala de barco, porque as gran-

de estradas são os rios. Dos 62 muni-

cípios do Estado do Amazonas, 50%
têm linhas regulares de avião. Há ain-

da uma estrada federal, a BR 1 74, que
foi asfaltada recentemente que vai até

a Venezuela e outra, a NR 319. em
recuperação, que liga o Amazonas ao

restante do país.

Possui uma das frotas de ónibus

mais novas do país.Pela lei orgânica

do município as empresas são obri-

gadas a renovarem suas frotas a cada

dois anos. Por isso. há ônibus circu-

lando em Manaus com ar condicio-

nado e circuito de TV. pelo mesmo
preço do convencional (R$ 0.80).

Informações: Presb.Antenildo

Corrêa da Silva, da IPI de Coroado.
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Revs. Antonio Gouvea Mendonça e Mathias Quintela de Souza

A teologia da reforma e os movimentos

religiosos do final do século
^% confusão era gero/"

Atribui-se essa expressão a Ma-
chado de Assis num de seus contos

ou romances. Não tive alento para

averiguar se ele leria escrito mesmo
isso e em que lugar pois que se apos-

sou de mim o desânimo ao ver. na

minha estante, enfileirados, os trinta

e um volumes de sua obra. Portanto,

não me ocorre a que cenário caótico

Machado se referia, mas a expressão

serve muito bem se aplicada à paisa-

gem religiosa deste fim de século; a

confusão é geral. Estamos imersos

numa desordem de nomes de religi-

ões como protestantes, evangélicos,

dêutero-peniecostais e cada um deles

com suas divisões, subdivisões, gru-

pos, e assim por diante. Isto, só para

falarem religiões que se intitulam cns-

tãs o que. já de si. con.stitui um gran-

de problema.

Em outubro de 1996. reuniu-se

na PUC-SP um grupo de pesquisa-

dores da religião composto de soció-

logos e antropólogos de diversas uni-

versidades brasileiras dispostos a dis-

cutir e. se possível, estabelecer

parâmetros para nomenclaUira e siste-

ma classificatório do penlecoslalismo.

Começamos desde logo tropeçando

no próprio conceito de

penlecoslalismo. O que é mesmo
penlecostalismo hoje ? Antes era cla-

ro para todos que penlecostalismo

constituía uma ala definida de cristãos

identificada pela teologia da aiualiza-

çâo dos dons do Espírito na repetição

do Pentecoste e pelo comportamento

emotivo ou "entusiasta" no culto. Só

por isso. entretanto, já não se identifi-

cavam mais com o protestantismo da

Reforma, mas talvez com grupas da

Reforma Radical, Só por esse tropeço

inicial já se pode imaginar as dificul-

dades que o grupo de sociólogos e

antropólogos enfrentou. Poderíamos

prosseguir falando em pentecostais

como protestantes ? Sob o ponto de

vista teológico há evidente ruptura

entre o penlecostalismo e o protestan-

tismo, embora sociólogos vejam entre

eles, com frequência, uma sorte de

continuidade ficando as diferenças por

conta de fatores oriundos da diversi-

Rev. Antonio: relonuuhi de disposii^ão

dade social. O grupo reunido na PUC-
SP, após dois dias de trabalho, escla-

receu alguns pontos, mas ticou longe

de resultados satisfatórios.

Alguns pesquisadores com peso

teológico como o conhecido Richard

Shaull chegaram à consciência de que

uma Nova Reforma estava a caminho

neste fim de milénio; seu indícios

eram. primeiro, a Teologia da Liberta-

ção e. segundo, o pentecostalismo. A
Teologia da Libertação chegou ao fim

com a Queda do Muro c o

pentecostalismo descambou para a

"dcmonologia". a magiac a desordem.

Não há Nova Rcfomia í» visia. Ao
contrário, a situação religiosa dcsie

final de século tem muitas semelhan-

ças com a indisciplina, a desordem c

os abusos da Igreja na épiKa da Rc-

lorma do Século XVI. O protestan-

iismo também disiaiiciou-sc dos gran-

des princípios que defendeu nas suas

origens. Essa é a realidade, O protes-

tantismo da Reforma estabeleceu

como seu ponto de p;uiida o pnncípio

da liberdade que se expressou nas

vertentes fundamentais tão conheci-

das de todos nós: a Bíblia como regra

exclusiva de fé e prática, livre exame,

sacerdócio universal dos cttrntcs e sal-

vação pela graça mediante a fé. As

confissões e credos que surgiram pos-

teriormente só explicitaram, cm vári-

as circunstâncias htstórico-sociais,

esses princípios universais do cristia-

nismo. Por isso. por causa dessa uni-

versalidade, cies não morreram.

Por isso, nesta nova comemora-

A Reforma continua
Quando celebramos o 481" ani-

versário da Reforma Religiosa do Sé-

culo XVI. devemos ter em mente o

falo de que ela não foi apenas um acon-

tecimento do passado, mas um pro-

cesso no qual estamos envolvidos

como herdeiros deste precioso lega-

do.

A Reforma foi uma volta às fon-

tes para corrigir os desvios que acon-

teceram na doutrina, no culto e no

comportamento da Igreja cristã ao lon-

go da sua história. Como organismo

vivo, a Igreja reagiu para libertar-se

dos corpos estranhos nela infiltrados.

Isto é inevitável porque quem edifica

a Igreja é o próprio Cristo e contra ela

não prevalecerão as portas do infer-

no.

Mais importante do que as expres-

sões históricas da Reforma, em seus

variados aspectos, são os princípios e

os valores bíblicos redescobertos pe-

los reformadores que, aplicados, pro-

duziram e produzem revolução não só

na Igreja, mas no mundo onde ela se

faz presente.

Dentre esses princípios destaca-

mos a salvação pela graça mediante a

fé. as Escrituras como regra de fé e

prática, a soberania de Deus, a realeza

de Jesus Cristo, a comunhão do Espí-

rito, o livre exame da consciência e.

sobre tudo, o sacerdócio universal dos

crentes.

Este último princípio tem sido sem-

pre postulado, mas há dificuldades

quanto à sua prática. De acordo com a

Bíblia, cada crente é um ministro não

só como adorador, mas como servo

na comunhão dos santos e no mundo.

Os ministros da Palavra {Efésios 5,

11-12). quase sempre, consciente ou

inconscientemente, em vez de facilitar

o ministério de cada crente, substituem

ou usurpam esse ministério. Faz parte

da nossa cultura que MINISTÉRIO
SAGRADO é privilégio de profissi-

onais academicamente preparados.

Precisamos aprofundar a compre-

ensão e aperfeiçoar a prática do sacer-

dócio universal dos crentes para que

possamos nos libertar dos resquícios

da Igreja clericalista, domingueira e

das catedrais que teve início a partir

da "conversão" de Constantino no

Século IV, O vinho novo da teologia

precisa ser colocado nos odres novos

de estruturas que não sejam sagradas,

mas funcionais, e que viabilizam a

prática do ministério integral da Igreja.

Quando lemos o Novo Testamen-

to percebemos que a Igreja rinha vi-

gorosas celebrações públicas (Atos

2.1, 41, 46; 4. 23-24; 5.12 e 19. 9)

mas funcionava diariamente em gru-

pos menores que eram verdadeiras

comunidades cristãs de base {Atos 2,

46; 20.20; Rom. 16, 3-5, 15e Filemon

1 . 2), Essas comunidades eram igre-

jas em sua natureza, poder e propósi-

to, A essência delas era a presença de

Jesus (Mateus 18. 20). o poder de

Jesus para edificação (1 Cor. 14. 26)e

o propósito dc Jesus para o mundo (1

Pedro 2, 9). Encontramos mais de

cincoenta passagens no Novo Testa-

mento que usam a frase "UNS AOS
OUTROS" para expressar ensino,

serviço, exortação, oração e confis-

são mútuas. Isto seria impossível em
grandes reuniões semanais como te-

mos hoje. Somente em grupos peque-

nos que funcionam não como um dos

programas da Igreja, mas como uni-

dades básicas, será possível uma co-

munhão tão real que tome possível

viver o que a Bíblia ensina:

"Confessai, pois, os vossos pecados

UNS AOS OUTROS e orai UNS
PELOS OUTROS para serdes

curados" (Tiago 5.16),

Há uma diferença fundamental

entre Igrejas que têm células ou gru-

pos familiares como programas e

Igrejas em células. Nestas, a possibi-

lidade de comunhão mais profunda

traz saúde espiritual e novo vigor para

a evangelização, Pesquisas cm igrejas

tradicionais mostram que iy^ dessas

igrejas pararam de cre-sccr quando atin-

giram 15» membros; 28% estaciona-

ram nos .350 membros e 5% raramen-

te u!trapa,ssam os 2.(XX) membros. Por

quê? A razão é que 20%. no máximo,

dos membros das igrejas trabalham

para criar e manter programas que aten-

dam 80% dos membros passivos,

expectadorcs econsumistas. Este

quadro retrata a realidade da nossa

Igreja como denominação. Deus nos

tem dado a oportunidade de conhecer

igrejas, inclusive presbiterianas, que

conseguiram reverter essa situação. A
reflexão bíblica e as experiências prá-

ticas nos têm ensinado que é possível

promover mudanças fundamentais

para que as igrejas sejam organismos

vivos onde: a) os cristãos ministram

uns aos outros; b) os relacionamentos

são íntimos e profundos; c) o

pastorado é personalizado: d) o

crescimento é por multiplicação e não

por adição; e) os dons espirituais são

usados por lodos para edificação

mútua; O os líderes sãodiscipuladores

pela instrução c pelo exemplo; g) os

líderes emergem da vida eclesial; h) a

ção da Rct orma. não é o caso de mais

uma ve/ celebrannos a memória do

que se passou no século XVI. mas da

retomada de uma firme disposição de

voltar aos grandes princípios do pro-

testantismo (lue, por seiem universais,

não passam, Sào parâmetros que nos

permitem avaliar quem é protestante

ou não. Ou. se preferi nnos, evangéli-

cos, ou mesmo cristãos reformados.

Enquanto formos coniventes ou

totcmntcs com o desequilíbrio no cul-

to de algumas dc suas panes em rela-

ção a outras, com o excesso de "entu-

siasmo" durante o mesmo, com exor-

cismos c práticas mágicas

inconsci|Ucntcs que só servem para

exaltar pessoas, não somos dignos de

comemorar a Reforma, Estaremos, ã

semelhança do Velho Papa "fora de

serviço", da famosa alegoria de

Niet/che no Assim falava Ziiratustra.

celebrando memórias de coisas (|ue

não existem mais.

fíev. Antonio é pastor, doutor em
sociologia e professor de pós-

graduação em Ciência da Religião na

Universidade Metodista de Sào Paulo

Ht \ Miiihhn rnrrifiir desvios

comunhão é diária e profunda; i) a li-

derança 6 dcscentrali/ada e ao

mesmo tempo integrada; j) os líderes

são sclecionados pelo caráter e pela

disposição de servir e não apenas pelo

que sabem; l)os edifícios e instituições

são funcionais e não sagradas; n) a

mordomia é dádiva do coração c não

dever. Em resumo, como expressa o

título do livro de um dos nossos

pastores "A Igreja é lugar dc Vida",

Como Igreja Reformada somos

desafiados a ser um MOVIMENTO
do Deus vivo e não um
MONUMENTO que lembre as gló-

rias do passado. Para lodo o reforma-

do genuíno, a Reforma continua,

Rev. Mathias é presidente

do Supremo Concílio da IPI e pastor

da 1' de Londrina
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Dia da Secretária Edilene Aureliano França e Meire Lane dos Anjos Pinto

!

k^ac-íóim^r {> (>r(>íi ání^
Edilene

"Seja sobre nós a graça do Senhor nosso

Deus; confirma sobre nós as obras de nossas

mãos " Salmos 90: 1 7.

Ainda hoje em algumas empresas, a função

da secretária sc limita a anotar recados, redigir

cartas e servir o famoso "cafezinho". O servir é

bíblico, e é para todos. Para nós. cristãs, é um

grande prazer, principal nicnie quando nos senti-

mos chamadas por Deus para a função.

estatística

30secrelánas

16 solteiras

12 casadas

1 viúva

1 desquitada

09 com curso superior e

20 com 2' grau completo

Maisjovem. Rebeca Cremasco Alcoba. IP!

1'São Caetano do Sul; 16anos

Mais experiente Sra. Evanilde Costa da

Silva, IPI de Dourados; 63 anos

A que trabalha há mais tempo Tânia

Franco Zemuner, 1* IPI de Londrina;

A recém-contratadã Elisabete Barbosa

Sena da Rocha. IPI de Araraquara:

Nos anos 70. a atuação da secretária

brasileira era a de prestar assessoria a um
executivo. E. em muitos casos, também à

sua família. Nos anos 80 a situação mu-

dou com a implantação de conceitos de

Qualidade Total e da administração

participativa. No novo milénio e.spcra-se

que a secretária traga uma revolução nos

corredores das organizações. Frances M,

Beal disse; "Morrer pela revolução é um

negócio de um só tiro; viver pela revolu-

ção significa assumir compromisso mais

difícil de melhorar nossos padrões diári-

os".

Parabéns a todas vocês, secretárias que

têm a capacidade e os talentos para darem

de si mesma, de "vestir a camisa", o que

requer coragem: por persistir, agarrar-se,

sobreviver, manter o ânimo no dia-a-dia;

pela coragem de investirem em si mes-

mas, de desenvolverem suas habilidades.

Parabéns! Que Deus as abençoe, para

que o trabalho seja exercido com êxito,

buscando sempre aprimorar-se na cami-

nhada, firme e constante, sempre abun-

dante nessa obra. que é do Senhor, pois

nEle o nosso trabalho nunca será em vão.

" Por um secrelanado cristão de quali-

dade e compromisso".

Atenção Secretárias

!

Se você ainda não recebeu a ticha cadastral e a de

pesquisa, entre em contato com a Meire Lane

Fone/Fax: (011) 258-1422 ou e-mail: esc@ipib.org.

ou Edilene - Fone/Fax: (043) 339-1331 ou e-mail:

smiipib@inbrapenet,com,br.

Trocando os palcos pelo púlpito
Rev. Gildo Francisco Lopes

Vamos conhecer um pouquinho de vida de

Raimundo Santos Góis, "Raimundinho", casa-

do com Eloisa Borges Gois, tendo dois filhos.

Elisabeth. 13 anos e Gustavo, 10 anos.

Na,scÍdoem 24 de janeiro de 1949. na cida-

de de Salvador, vindo de família humilde no
modesto bairro do Baralho. Raimundinho des-

de pequeno mostrava seus dotes musicais. Por
isso, aos treze anos de idade ganhou de sua mãe
o primeiro violão, o qual o habilitou a participar

de grupos regionais, tocando niiísicas tolclóri-

cas brasileiras, acompanhado por instrumentos

típicos como atabaque. afoxés, bcrimbal e ou-

tros, e assim, o garotinho foi crescendo e desen-
volvendo sua musicalidade. Influenciado pelos

"Beatles" e "Rolling Stones" nos grandes movi-
mentos musicais da década de 60. Raimundinho
montou o seu primeiro conjunto de Rock e con-
quistou o seu espaço apresentando-se em tea-

tros e clubes, tocando contrabaixo, até ser con-
vidado para shows na televisão baiana, muitas
vezes ao lado dos amigos: Raul Seixas, Pepeu
Gomes e Baby Consuelo (hoje. Baby do Bra-

sil), que até então erani artistas que estavam des-

pontando para o sucesso.

Aos 2 1 anos, acostumado com a famosa co-

mida baiana, ele troca Salvador por São Paulo e

vem experimentar o nosso também famoso
virado à paulista. Porém, é comendo Vatapá e

locando violão em uma festinha na casa da irmã

em São Paulo, que conheceu o cantor e compo-
sitor Ciro Aguiar, e este, encantado com sua téc-

nica instrumental, o contrata na semana seguinte.

Essa parceria seria o passo decisivo para o cami-
nho da fama.

Raimundinho participou do lançamento de
LPs onde ttKava e fazia arranjos para violão de 7

cordas. O sucesso não demorou a bater em sua

porta com os destaques das músicas "Críticas".

"Asfalto Falsificado" e "Do you Uke samba". A
partir daí. fez apresentações em programas fa-

mosos de televisão como Chacrinha. Silvio San-
tos. Flávio Cavalcanti, onde participou como
músico no lançamento da peça ."Jesus Cristo

Super Star".

Assim, fazendo shows pelo Brasil inteiro.

Raimundinho só não imaginava que no fim da-
quela luniê estava o início de sua nova carreira: a
fé cnstã.

A conversão da atriz Darlene Glória ao cris-

tianismo foi um grande impacto no meio artísti-

co na década de 70 e foi o empurrãozinho de que

Raimundinho precisava na vida. Este aconteci-

mento abriu as portas para que no dia 8 de agosto

de 1 974 ele aceitasse o convite de um amigo para

participar de um estudo bíblico onde foi

evangelizado através das 4 leis espirituais,

aceitando Jesus no final da reunião.

Empolgado com a experiência que leve. co-

meça a frequentar cultos evangélicos na IPB de
Vila Mariana, professando sua fé a Jesus Cristo.

No mesmo ano. candidatou-se como estudante

ao instituto Bíblico do Brasil, concluindo o cur-

so em 1977.

Embora todas essas mudanças tivessem

acontecido. Raimundinho ainda estava ligado ao

mundo artístico e começava a sofrer as pressões

e os preconceitos religiosos da época, a fim de
que abandonasse o meio em que vivia. Isso o
levou a uma crise espiritual, que somada ao não
apoio da igreja onde congregava, culminasse em
seu alastamento temporário das reuniões e cul-

tos. Mas. consciente de seu compromisso com
Cristo, não abandonou a fé. ao contrário, buscou
ao Senhor em oração, pedindo-lhe que mostras-

se uma igreja onde tivesse a oportunidade de

desenvolver os seus talentos musicais como
ministério na obra do Senhor e ao mesmo tem-

po lhe providenciasse uma esposa.

E Deus o ouviu. Alguns dias depois trans-

feriu-se para a IPi do Cambuci e lá conheceu a

sua futura namorada e esposa Eloísa, que por

sinal era integrante da Banda de Louvor, da

qual ele também faria parte.

No final do mesmo ano apresentou-se como
candidato ao Seminário de São Paulo, conclu-

indo-o em 1 982. Casou-se em 1 984 e foi orde-

nado ao Sagrado Ministério, trocando definiti-

vamente os palcos pelo púlpito. Atuando no
campo missionário do Presbitério do Oeste,

em parceria com a Secretaria de Missões da

IPl em Rio Claro, desenvolve um belo traba-

lho demonstrando ter também muita habilida-

de de pastorear.

Assim, a família presbiteriana independente

tem a grande satisfação em dizer que o Rev.

Raimundo Santos Gois, mais conhecido hoje

como "Pastor Rai", é gente nossa !

Rev. Gildo é pastor da 2^ IPI de Limeira
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Teologia em Debate Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira

Espírito e Palavra: uma perspectiva

reformada
c alvino

em Genebra
cnfrenlou
muitos desafi-

os. Entre eles

a luta contra

os chamados
1 ibertinos,

com alguns

anabatistas e

ainda a igreja

romana. Os libertinos de um lado reivindicavam

possuir inspiração e recusavam-se obedecer ao

que eles consideravam a "letra morta da Escritu-

ra." Alguns anabatistas sustentavam que eles

poderiam ter novas revelações além da Escritura

(Inst. I, 9.1) e finalmente a igreja romana que

não admitia (ou ainda não admite) qualquer ensi-

no que não fosse resultado da interpretação do

chamado magistério eclesiástico.

Sem dúvida nenhuma nosso tempo guarda

algumas semelhanças. A Escritura tem sido con-

siderada por muitos letra morta e inútil. Serve

apenas como referência histórica mas não como
regra de fé vida. Para outros, a Escritura é útil na

medida que confirma as "doutrinas" e "ensinos"

que supostamente foram "revelados" ou que são

frutos da tradição. Nesse cenário, muita coisa

tem sido dita em nome do Espírito; tem-se usado

as Escrituras segundo as conveniências do mo-

mento para referendar um determinado

posicionamento.

Nos círculos protestantes históricos perce-

be-se ainda uma tendência de separar a Palavra

do Espírito na medida em que o estudo e a inter-

pretação das Escrituras têm sido divorciados da

atuação indispensável do Espínto. O Espírito tem

sido negligenciado nesse processo. Fenómeno
semelhante e ilustrativo desse esquecimento tem

sido a Cristologia protestante, na qual o Cristo

ali apresentado prescinde do Espírito Santo. Não
há lugar para a intervenção do Espírito e pode-
mos muito bem avaliar as conseqilências para a

doutrina da humanidade de Cristo. Nos círculos

pentecostais e carismáticos constata-se a tendên-

cia de separar o Espírito da Palavra, na medida
em que a doutrina do Espínto é niantida com
base quase que exclusivamente nas expenências

ou em rarefeitas bases bíblicas. Se no caso pro-

testante histórico temos uma Cristologia sem
Pneumatologia, no caso pentecostal/carismático

temos uma Pneumatologia sem uma boa base

Cristológica.

Calvino enfrentou o problema de seu tempo

à altura. Ele não só nos apresenta uma aborda-

gem trinitária equilibrada, coisa que a maioria

dos teólogos reformados postenores não o fez.

mas também seu enfoque sobre a relação Espírito

e Palavra é extremamente proveitoso nesse

momento.

Para Calvino, a Escritura está incluída na

Revelação divina. Deus concede o conhecimen-

to de si mesmo a nós somente na Escritura. Atra-

vés da Escritura nós conhecemos Deus como
Criador e Redentor (Inst, 111. 6.1-4). Os escrito-

res são os "amanuenses" do Espírito Santo e

todos aqueles que desejam beneficiar-se da Es-

critura devem reconhecer a autoria do Espírito.

Disto deriva a autoridade da Escritura. Portanto,

sua autoridade não provém da Igreja, mas de

Deus mesmo e a ela a Igreja deve sujeitar-se

(Inst. 1, 7.1). A credibilidade da Escritura repou-

sa sobre o fato de que Deus mesmo é o seu

autor. Esta convicção nos é dada não pela razão

{ou pela apologética, diríamos nós) mas pelo tes-

temunho secreto do Espírito Santo. O mesmo
Espírito, que falou através dos profetas, peneira

em nossos corações persuadi ndo-nos a re.speito

da verdade divina.

Palavra c Espírito são distintos mns não se-

paráveis. O Espírito não trabalha ã parte da Es-

critura nem o Espírito tem a tarefa de inventar

novas e desconhecidas revelações além do evan-
gelho recebido, anics pelo contrário, o Espírito

sela em nossas mentes o evangelho que nos tem
sido anunciado ( Insi. 1,9.1) 0 Espínto concor-

da com a Escritura c quando nos aplicamos à sua
leitura e estudo, nós somos abençoados, porque
Ele é o autor da Escntuni c não pode opor-sc a si

mesmo. A Palavra é o instnunenio pelo qual o

Senhor dispensa a iluminação do seu Espírito e

os crentes não conhecem outro Espírito cxceto o
Espírito que falou através dos apóstolos e por

cujos oráculos os filhos de Deus são continua-

mente exortados a ouvir a Palavra dc Deus (Inst.

I. 9.2-.^). Calvino lembra-nosapropnadanicnie

as palavras de Jesus ao prometer o Consolador

que nos conduziria a toda verdade (Jo 14,26). O
Espírito não criaria novas doutrinas mas
confirmaria o ensino de Jesus. Após a

ressurreição, Ele não só abriu o entendimento

dos discípulos usando as Escrituras como tam-

bém deu ã Escritura um papel fundamenta) para

a compreensão do propósito dc Deus que se cum-

pre em Cristo. Os apóstolos que receberam

abundantemente do Espírito, contudo não des-

prezaram a F.scritura. pelo contrário, ela toniou-

se o centro do seus estudos e obediência (Trata-

do contra os Anabatistas e Libertinos. 224). l'ica

claro que o propósito primário do Espírito é a

iluminação da Escritura, e que a autoridade de

ensino provém da Escritura, A igreja não tem

autoridade por si mesma ou fora da Palavra de

Deus e nenhum poder tem sobre as Escrituras.

Aliás a tradição reformada sempre afirmou ser a

primeira tarefa dos ministros o ensino da Pala-

vra de Deus. Na verdade este ensino procurava

manter o equilíbrio entre o extremo anabatista

que redu/ia o Espírito ao indivíduo c i>or conse-

guinte ã subjelividadc e dc outro lado. a igreja

romana que reduzia c aprisionava o E.spírilo c as

Escniuras ã igre'ja. fa/endo os cativos da insti-

tuição. No pnmcirociisoii tonte única dc autori-

dade passa a sem uulivíduoque reivindica estar

sob a innucncia do 1-spíriIo. no segundo, desa-

parece o indivíduo c sobre.ssaem a instituição e a

tradição.

Calvino concebe a pregação como Palavra

de Deus também, l-;stc conceito aparece nitida-

mente na .Segunda Confissão Helvética quando
ela afirma que a "pregação da Palavra de Deus é

a Palavra de Deus" (l.ivro das Confissões,

Í(H)4). Ela ainda nos lembra que a ilunúnação

interior do Espírito não elimina a pregação exte-

rior. Calvino vai ainda um pouco mais adiante ao

afirmar a existência dc um ministro exterior e um
ministro interior. Na minisiraçãodos sacramen-

tos, um elementoextcmn ou material é utilizado,

mas o ministro intcnio. o Espírito, alua eficaz-

mente nutnndo o povo de Deus (Tratados Teo-

lógicos, 173-4). Poderíamos resumir o pensa-

mento dc Calvino assim: O lispíriio age cm c

através tia Palavra (escrita, pregada, anunciada |X.'-

los sacramentos) e esta é contimiada pelo Espírito,

Manter o equilíbrio é um desafio necessário

a fim dc que não sejamos pnsioneiros de uma
erudição hililica árida c estéril, mas lamliém não

caiamos na tentação pentecostal que em muitos

casos reduz o Espírito ã subjelividadc c ã exfieri-

ência. No primeiro caso mala-se a criatividade,

no segundo, impera a superficialidade. Os da-

nos não são diferentes.

Rev. Áureo éo3^ VIce-presIdente do SC e

diretor do Seminário Teológico de Fortaleza

E-mail: st1@secrel.com.br

Votas de Falecimentos

Dayse Barbosa
No dia 20/04/98. foi chamado para estar junto ao

nosso Senhor, o amado irmão Dayse, Membro da IPI

de Itaim Paulista, foi de grande importância na vida da

igreja, educando seus filhos de acordo com a fé cristã e

os nossos princípios doutrinários. Deixa viúva a irmã

Olda Barbosa e os filhos, Rev. Dr. Carlos Barbosa.

Claudemir Barbosa e dona Cleide Barbosa Vianni. além

de noras, genro e netos.

Por ocasião do velório, realizado na TdoTatuapé.

compareceram parentes, amigos e vários Pastores e

presbíteros, destacando-se a presença de Comissão re-

presentante do Supremo Concílio, reunido naquele pe-

ríodo, e a diretoria da América Latina-Cia de Seguros.

Celebraram o ofício fúnebre os Revs. Osny Messo

Honorio (pastor da IPl de Itaim Pla); Luiz Pereira de

Souza (Presidente do Presbitério e amigo da família):

Carlos Barbosa (filho do falecido, relator da Assessoria

Jurídica da IPIB): Ezequias Alves Evangelista (antigo

pastor da família) e Messias Anacleto Rosa (represen-

tando o Supremo Concílio, o qual trouxe a mensagem).

Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos.

Antonio Dias Lopes

No dia 29/07/98, após breve perío-

do de grave enfermidade, deixou este

mundo para estar junto ao nosso Se-

nhor, o estimado irmão, presbítero An-

tónio. Membro da IPI de Itaim Paulista

há vários anos. em muito contribuiu

para o desenvolvimento da mesma,

através do exercício de diversas

atribuições. Com pendor para a música,

abrilhantava os cultos, entoando belos

hinos de louvor ao Senhor nosso Deus.

Deixa viúva, a diaconisa Dolores e os

filhos Reinaldo, Izabel Cristina e

Mônica. Por ocasião do velório, vários

parentes e amigos estiveram presentes,

num belo culto ao nosso Deus. Celebra-

ram o ofício fúnebre os pastores: Carlos

Barbosa. Ezequias Alves Evangelista,

Gly sério Elias de Lellis. Luiz Pereira de

Souza. Eu sou a ressurreição e a vida,

disse Jesus.

Nair de Souza Pereira

No dia 1 5/01/98, após longo período de en-

fermidade, descansou nos braços do Senhor, a

querida irmã Nair, Pessoa simples, mas de vida

exemplar, sempre acompanhou as atividadcs da

igreja, com dedicação e amor, testemunhando a

todos a sua fé e confiança na.s promessas dc

nosso Senhor Jesus Cristo, empenhada princi-

palmente em u^azcr seus filhos pequenos e depois

os netos ã Escola Dominical.

Durante o período em que esteve doente, foi

assistida espiritualmente e financeiramente pela

Mesa Diaconal da IPI de Iiaim Paulista, de onde

era membro. Deixa esposo, filhos c netos, não

evangélicos. Devido à falta de comunicação do

óbito, não loi reali/itdo o ofício fúnebre apropri-

ado a tão digna cristã. Bem aventurados desde já

os que descansam no Senhor.

Notas: Rev. Osny Messo Honorio, Pastor da IPI de Itaim Paulista

CEMITÉRIO

HORTO DA PAZ

Mais um lançamento da

ASSOCIAÇÃO CEMITÉRIO DOS PROTESTANTES,
fundada em 1844.

Informações e vendas:
Fones: 843-2288/495-3683
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Congressos de jovens, aduitos e diaconia

Jovens debatem comunkaçâo e evange/izoiao

Entre os dias .^1 dgoulubroa2dg novem-

bro a juveniude presbiteriana independente

tem um compromisso: O 1
8" Congresso Nacio-

nal do Umpismo. Com o tema "Comunicação e

Evangelização", o congresso acontece na bela

cidade de Maringá, PR. O palestrante oficial

será o Rev. Anovaldo Ramos.

OS OBJETIVOS do congresso são: refleiir

sobre a necessidade de novas formas de comu-

nicação no processo da evangelização, a ser com-

preendida por todos; levar o jovem a repensar

fornias de evangelizar, a mudar a forma sem

mudar o conteúdo e a pensar sobre a diferença

da evangelização com eficácia na comunicação e

a evangelização que não comunica.

INFORMAÇÕES:
Sede do Umpismo: Todas as sextas-feiras

das I6h às 18h (01 1 ) 258-1422 ou na TIPI de

Maringá (044) 226-4884 (todos os dias no ho-

rário comercial).

A taxa de inscrição deve ser depositada em
nome de Darli Alves/CNU no Banco Bradesco.

Ag. 095-7 Nova Centrai C.C 169.044-2,

Fermento na massa... Povo de Deus em

míssõo na virada do século

Com este tema será realizado o 6° Congresso Nacional de Adultos

- promovido pela Coordcnadoria Nacional de Adultos (CNA) da Se-

utiana Nacional de Forças Leigas , O evento acontece de 5 a 8 de

imv^robrQ no Hotel Fazenda "Vale do Sol" em Serra Negra (SP). As

iscriçôes poderão ser fciia.s até o

iWd !5 deste mês por R$ 160,00.

PRELEJORES:
O congresso será dividido

em seminários. As devocionais

serão apresentadas pelo Rev,

McssKis Anacleto Rosa, vice-presidcnle do Supremo Concílio, e o pre-

gador oficial será o Rev. Malhias Quintela de Souza, presidente do Supremo

Concílio. A palestra básica será dada pelo Rev, Paulo de Melo Cintra Damião

c a proclamação da palavra do culto dc abertura pela Rcva. Sherron Kay

George, O encerramento tambím ficará a cargo do Rev. Mathias.

A participação nos senunários será de livre escolha no congresso c o

número de pessoas será dc acordo com a capacidade dos salões.

"fffffifíia - Isr^ja t-m mis\ão" - Diaconisa Prof" Lucy Pczzolo.

"Eífiruiurandq a igivja local paru missões" - Rev. Enock Coelho de

Assis

Missão da igreja frente aos des^Tins da pós-modemidade"

Rev. Jtilio Paulo Tavares Zabatieíro

"Educação teológica e missão da igreja
"

- Rev. Leontino Farias dos Santos

"Missão da iareia frente (1 mist^ha no Brasil" -

Rev. Romeu Olmar Klich - Secretário Nacional de Direitos Humanos
do Ministério dos Direitos Humanos
"Donf e ministérios na vida da ijireja

"
• Rev. Éber Ferreira Silveira Lima

"Uma igreja ensina
.
doru

"

- Reva, Sherron Kay George

INFORMAÇÕES: i

(019) 231-2696 com

Piuiliiiho ou Iaci.
\

"Arvorai o estandarte às fi^ntes " (Isaías 62. 10)

O Estandarte
\\ l:i Corna Kcal du S:il\:ulur

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Fones (011) 258-1422/ P58-1B08 • Fax (011 ) 259-0009
Rua Amaral Gurgel. no 452 - Sobre Loja
CEP: 01221-000 - Sfto Paulo-SP

"Cristo a resposta que você precisa!"
6355-31/12^99

ELLA ARENDT MUCENIEKS

P O Box 1 11 Pnnceton - N J 06542-01 1

1

PRINCETON-USA-

IMPRESSO

A Secretaria Nacional de Diaconia e Ação So-

cial da IPIB (SND) prorrogou até o dia 30 deste o

més o prazo para as inscrições no Congresso Naci-

onal de Diaconia : "Por uma igreja solidária, justa e

cidadã: resgatando uma espintualidade integral".

O evento acontece de 24 a 27 de novembro, no

Centro de Treinamento de Líderes em Itapoã -

Salvador- Bahia.

Poderão participar dois delegados oficiais por

presbitério. Serão abertas também 60 vagas para

observadores, que serão preenchidas por ordem

de inscrição.

O ofício de nomeação (caso dos delegados),

a ficha de inscrição e o comprovante do depósi-

to devem ser enviados à Secretaria de Diaconia

através de fax ou carta. As vagas reservadas

para os presbitérios, se não confirmadas, serão

abertas para inscrições avulsas. O congresso custa R$ 1 80 e inclui

despesas de alimentação e hospedagem. O pagamento pode ser feito em
duas vezes (20/09 e 20/10). Está sendo providenciado transporte (ônibus)

saindo de São Paulo para Salvador para as delegações do Sul, Sudeste e

Centro-Oeste por R$ 120 ida e volta.

A SND solicita que as fichas de inscrição (que já estão sendo enviadas às

igrejas) sejam entregues o mais rápido possível, para que os inscritos rece-

bam documentos de estudo e detalhes da viagem.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES com Vitória: Caixa Postal 100 CEP
1 800 1 -970- Sorocaba - SP Tel/fax (015) 224-3667.

DR/SP

/ PRT/SP-S93e/96 \
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