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Cartas
lero que fique

registrado nesta revista,

que tem alcançado o

povo batista brasileiro, e

mui especialmente as

mulheres batistas de todo

Brasil, a minha gratidão

a você, minha querida

irmã, pelo carinho,

orações, apoio e sustento

durante a minha vida de

estudante no SEC e de todos estes anos como
missionária de Missões Nacionais. Realmente, enquanto

estava na mina (em busca das almas preciosas), vocês

sustentaram as cordas (através das orações e ofertas), e,

em todas as vitórias que iam sendo alcançadas, eu sentia

a presença de todas vocês, porque eu sabia que estavam

orando por mim.

Hoje eu estou aposentada, residindo na cidade de Caruaru

- PE. Aposentei-me por um direito que me assiste e não

para ficar parada, pois o ardor e paixão pelas almas

perdidas continua o mesmo. Aqui em Caruaru é o campo

que para este tempo o Senhor me concebeu. Portanto

minha gratidão a todas vocês. A Deus toda honra,

glória e louvor, porque sem Ele nada teria sido realizado,

"porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas;

glória pois a Ele eternamente. Amém" (Rm 11. 36).

Missionária Marta

Maria Batista Silva

Caruaru,PE

aero expressar a

minha alegria em

ÃrmãMarinete Paulino -presidente da

MCA entregando a Bíblia Brancapara a

irmã Dulcinéia

receber a revista Visão Missionária . È uma ótima revista, e eu

gosto muito de lê-la. Dela eu tiro muitas coisas boas

para minha vida espiritual.

Sônia Maria Felix Costa

MCA Igreja Batista Missionária Santarenzinho

Santarém - Pará, PA

solvi escrever para a revista Visão Missionária ,

depois de ter vencido um trauma de 29 anos, por ter

errado uma poesia. Vi que podia recomeçar,

descobrindo meus dons espirituais . Foi com a poesia

"Sem Preço", de Maria Aldina Silveira Furtado

publicada no ITOl , exatamente no dia

do aniversário da MCA, 18-02-01.

Depois de ter recitado, ouvi de algumas

irmãs esta frase "que poesia linda"!.

Espero que a redação de Visão
Missionária não deixe de publicar

poesias para comemorações específicas.

Que Deus abençoe toda a equipe da

redação e também a autora da poesia

"Sem preço", pois eu me identifiquei

muito com essa poesia.

Lúcia Luzia de Alencar

Igreja Batista em Areia Branca

Petrolina, PE

t_/^i muito significativo para mim o

momento em que fui recebida como
sócia da MCA de minha igreja no meu
culto da Bíblia Branca. Por isso venho

através desta carta expressar minha
gratidão a Deus pela existência dessa organização forte,

que trabalha para o crescimento do seu Reino.

Dulcinéia Damasceno Passos

MCA, IB Nova Bethânia,Viana, ES.

(CÀtou a escrever-vos para vos dizer

do nosso apreço e gratidão pelo envio

:ular da vossa revista Visão Missio-

ria para nosso Departamento

Jt^ncontro de confraternização entre as Mensageiras do Rei

e a MCA da PIB no Andaraí- Rio de Janeiro, RJ

s
Feminino Missionário, a qual nos é

uito útil em recursos e idéias e é a

manifestação do vosso apoio e in-

teresse pelo nosso trabalho em
Portugal.

Margarida Barros

Diretora de "A Missionária"

Centro Batista de Publicações

LTDA
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éa^moi no inicio de 2001. Imagine-se ter uma folha em branco. Dobre-a

a&rríeio. Agora vá amassando uma das partes, à proporção que recorda cada

vez que dedicou seus talentos naturais e dons espirituais para a edificação do

corpo de Cristo e para abençoar o próximo - proclamação da palavra, servi-

ço ao próximo, prática da misericórdia, ensino da Bíblia, palavra de incenti-

vo, prática da hospitalidade , da generosidade, administração e coordenação

de projetos. Agradeça a Deus a oportunidade de ser um instrumento dEle

para abençoar vidas.

Agora, pegue a outra parte da folha e vá amassando-a à proporção que

lembra algo edificante que alguém fez por você: uma mensagem ou

ensinamento que falou profundamente ao seu coração; uma ajuda material

ou física, um tapinha nas costas, quando você mais precisa de apoio; um
"muito bem, vá em frente"... Recorde... Pare e agradeça a Deus por essas

oportunidades e pessoas. Decerto foram muitas! Agora abra a folha. Tente

alisá-la o mais que você puder. Por certo não conseguirá colocá-la totalmente

nova. E bom que isso aconteça. E sinal de que neste final de 2001 você está

bem diferente do início. Existem marcas profundas de seu relacionamento

com Deus e com o próximo. Agradeça ao Senhor o privilégio de sua compa-

nhia e de seu braço forte amparando você.

Nesta mesma folha, escreva cada experiência nos lugares onde você as

recordou. E provável que algumas partes estejam mais amassadas que ou-

tras. As marcas foram mais profundas.

Após esta reflexão, vamos à pauta de VM para o trimestre: Gente Nossa

focaliza a professora Ceny Rangel, uma homenagem ao Dia de Educação

Teológica. Confirmando a fidelidade da Palavra de Deus, a experiência

marcante de Maria Lúcia, hoje trabalhando na capelania em missões urba-

nas, no Rio de Janeiro. Pensando nas crianças, vários temas relacionados ao

assunto. A programação para o Dia Batista de Oração Mundial destaca a

família africana, e mais estudos relacionados aos dons espirituais e à unida-

de da Igreja, somado às programações especiais.

Editar Visão Missionária, em cada trimestre, é sempre um desafio que

faz crescer a certeza de que o Senhor está no comando.

Tenhamos todos um abençoado final de ano, com as mais preciosas bên-

çãos do Senhor.

- 20510-060 - Rio de Janeiro, RJ
Tel. 2570-2848
FAX: 2278-0561

ElzS^aitt'Anna do Valle Andrade

A Redatora

Coordenadora Nacional da MCAE-mail: ufmbb@ufmbb.org.br
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Gente nossA

:1

e a Educação Teológica

Rangel de Almeida nas-

ceO-Tio dia 5 de janeiro de 1953,

em Carabuçu, distrito de Bom
Jesus de Itabapoana, no Estado

do Rio de Janeiro, onde viveu até

1962.

Seus pais, Domingos Elias

Rangel e Maria Gomes Moulin,

desde a tenra infância deram a ela

uma educação com princípios e

valores sólidos, deixando assim a

base para o seu viver digno.

Sua infância foi marcada por

episódios comuns às crianças.

Começo com alguns narrados por

sua irmã Enedir, que contém um
certo grau de humor, mas que re-

velam a personalidade daquela que

ouve muito, fala pouco e toma
decisões objetivas.

Com até uns quatro ou cinco

anos, Ceni não possuía quase

LEIA DOS SANTOS RAMOS, PA
Professora

cabelos, e por vezes ouvia de al-

gumas amigas de sua mãe que
óleo de ovo era bom para fazer

nascer cabelo, e assim tratou logo

de tomar a sua providência. Seu
pai era representante do Labo-
ratório Homeopático Coelho
Barbosa, e um dia, atendia al-

guém em casa, e quando foi

acompanhar seu cliente até o

portão, a pequena Ceni lhe

acompanhou de perto. O Sr.

Domingos mal podia esperar que
o cliente se ausentasse, e entran-

do casa adentro, chamou assus-

tado por D. Maria dizendo:
"Mas o que foi que esta menina
passou na cabeça?" Ceni, antes

de ir brincar com suas amigui-

nhas, havia ido ao ninho da ga-

linha, quebrado todos os ovos

que sua mãe colocara para cho-

car, e derramado sobre a sua ca-

beça. As claras dos ovos secaram,

fazendo com que os poucos fios

de cabelo ficassem grudados em

pé, sem contar o cheiro caracte-

rístico que exalavam. Noutra
ocasião foi a vez dos ovos que
eram guardados em uma gaveta

da cozinha. Ceni havia quebra-

do todos eles, e para revelar a sua

mãe, que ainda não havia desco-

berto sua façanha, puxou-a pelo

vestido e mostrou o grande feito.

Havia em sua terra natal um
carroceiro chamado Alcino, que

sempre que passava por ela a cha-

mava de "cabeça de mamão ma-
cho". Ela não gostava nada da-

quilo, e tentando resolver esta

questão, chegou para sua mãe e

disse: "Mamãe, não gosto do Só
Sino porque ele me chama de

"cabeça de mamão masso".

Na fase escolar gostava de es-

tudar em voz alta percorrendo

todo o quintal. Era boa aluna.

Naquele tempo era obrigatório

o exame de admissão ao curso gi-
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nasial e ainda na terceira série do

curso primário, Ceni prestou o

exame e passou.

Em agosto de 1962, mudou-se

com sua família para a cidade sede

do município. Lá cursou o giná-

sio e o Curso de Formação de Pro-

fessores, no Colégio Zélia Gisper,

da rede particular. Desde meni-

na demonstrava a capacidade de

enfrentar e transpor dificuldades

pela perseverança e firmeza nos

propósitos que buscava, pois mes-

mo morando cerca de três quiló-

metros do colégio, enfrentava dia-

riamente o sol e a poeira ou a chuva

e a lama para chegar até mesmo a

pé, e ainda tinha como tarefa diá-

ria, após as aulas, varrer a sala de

aula e retirar com um pano úmi-

do a poeira das carteiras, em troca

dos estudos, pois não possuía re-

cursos suficientes para custeá-los.

Em dezembro desse mesmo
ano faleceu o seu pai.

Ceni e sua irmã Enedir

ainda estavam em fase es-

colar e havia dois outros

irmãos em casa. Foi

quando de uma forma
bem prática deu evidên-

cias de sua generosidade

e grandeza. A princípio

trabalhou bordando
camisolas e anáguas em
casa de uns membros
da Igreja Presbiteriana.

Depois de trabalhar

numa loja de materiais

de construção
até terminar o

,^

Curso de For-

mação de Profes-

sores, com o di-

nheiro que ga-

nhava compra-
va material es-

colar (os livros

eram empresta-

dos), ajudava
nas despesas da

casa, onde era

responsável pelo

pagamento mensal da padaria,

do gás de cozinha e algumas

vezes do açougue e da farmá-

cia. Um vestido e sapatos no-

vos, só uma vez por ano, por

ocasião do Natal.

Ceni a-

ceitou Jesus

Cristo como
seu Salvador

pessoal na
adolescência,

sendo bati-

zada pe-lo

Pr. Otoni
Francisco
Farias, época

em que, jun-

tamente com

A proln. Ceni no hiJo com
seu esposo Pr. EJvnIdo

Araújo de Almeid;i, pi'>r

oaisino do culto c/e gratidão

/•>eIos seis anos de sua ,í,'esríio.

Acima, com seu //lho

Hudson Rangel de Almeida -

^ anos.

Enedir, também já convertida e

únicas evangélicas da família, so-

fria horrores e grande pressão por

entregar dízimos na igreja. Mes-

mo sendo acusada de dei-

xar o dinheiro que ganha-

va para o pastor, permane-

ceu fiel, dando testemunho

de uma vida de entrega sem
reservas.

Sempre que se propóe a fazer

alguma coisa, empenha-se a fa-

zer da melhor maneira possível.

Certa vez, por ocasião de uma
festa na igreja, prontificou-se em
preparar o "tutu de feijão". Quase

não dispunha de tempo, mas lá

se pôs a cozinhar. Com um pou-

co de atraso, finalmente o prato

ficou lindo e delicioso, com ovos,

linguiça de porco e uma boa pi-

tada de pimenta. Todos estavam

esperando o "Tutu de Feijão

Ceni". Mas era preciso levá-lo, e

por estar demasiadamente quen-

te, por não dispor de condução,

teve que carregá-lo nos braços.

Ao chegar à igreja, na vasilha só

havia metade do tutu, porque

grande parte derramou-se no ca-

minho, em seus braços, roupa e

tudo mais.

Após terminar o segundo
grau, prestou concurso para in-

gressar no magistério, indo tra-

balhar numa escola de primeiro

grau, na Baixada Fluminense,

onde chegou a passar a pão e ovo.

Mesmo assim, continuava firme

em seus propósitos, disposta a

pagar o preço para tanto.

Muito sensível ao testemu-

nhar o estado miserável de vida



das crianças sem Cristo, mergu-

lhadas na escravidão da

macumbaria e toda sorte de ação

pecaminosa, compreendeu que

precisava preparar-se melhor
para servir e ajudar. E no ano

de 1*575 ingressou no Curso de

Teologia do Seminário Teológi-

co Batista do Sul do Brasil no

Rio de Janeiro. Direcionada por

Deus, começou a prestar serviços

na sede da Junta de Mocidade

OUMOC), tendo trabalhado

com os pastores Israel Belo de

Azevedo e Silas dos Santos
Vieira.

No período de seus estudos no

STBSB, foi seminarista da Igreja

Batista em Vilar dos Teles,

pastoreava o Pr. Elias Carvalho

de Sá. Nessa igreja encontrou

guarida e fez muitos e grandes

amigos.

Terminado o Curso de Teo-

logia no ano de 1978, presente à

Assembléia Anual da Conven-

ção Batista Brasileira, na cidade

de São Paulo, conheceu por in-

termédio de sua contemporânea

no STBSB e amiga pessoal, pro-

fessora Nilda Pereira Bastos, o Pr.

James Loyd Moon, então reitor

do Seminário Teológico Batista

Equatorial em Belém do Pará,

que a convidou para compor o

quadro de professores de Teolo-

gia dessa Casa.

Nessa época sua mãe encontra-

va-se muito doente, fato que mui-

to pesava para tomar a decisão

de deixá-la e seguir para o norte

do Brasil. Enedir, irmã, amiga e

companheira, esteve presente em
sua entrevista com o reitor do

STBE, ocasião em que o mesmo
esclarecera que quanto às distân-

cias entre o norte e o sudeste do

país, havia a facilidade de por via

aérea minimizá-las e que, portan-

to, não se constituiria em empe-

cilho para a não aceitação ao

convite lançado.

Ceni tomou uma das mais di-

fíceis decisões de sua vida, mas,

como serva, foi sensível à vonta-

de do seu Senhor e seguiu para

Belém, não sabendo o que Deus
faria com esse ato de obediência,

submissão e flexibilidade. Duran-
te os anos que sua mãe viveu,

sempre ao sair em gozo de férias

anuais, o compromisso primeiro

era estar na cidade de Volta Re-

donda, no Rio de Janeiro, para

que sua amigarirmã pudesse des-

cansar um pouco da luta, com a

enfermidade da querida mãe. Em
oito de abril de 1984, faleceu a

sua progenitora.

Em Belém, Ceni continuou
seus estudos, ao ingressar na Uni-

versidade Federal do Pará, onde
cursou Filosofia.

Foi em 1980 que a conheci.

Naquela ocasião, Ceni, além de

ser professora na área de Teolo-

gia, ensinando não poucas disci-

plinas, acumulava a função de

secretária executiva da institui-

ção. Comentário até um tanto

curioso ouvi certa vez. Um dos

seus colegas a criticou pessoal-

mente dizendo que a mesma de-

veria valorizar-se mais e sair de-

trás do balcão de uma secretaria

por não ser uma função relevan-

te para alguém que tanto estu-

dou. Esse fato não a abateu, pela

convicção da condição de serva

que está à disposição do seu Se-

nhor e que não escolhe tarefas e

sim obedece. Como bem disse o

Pr. David Gomes, "o ministério

é o lugar mais alto onde o cris-

tão pode servir". E no exercício

do seu ministério de treze anos

que serviu como professora e se-

cretária, sempre o fez com dedi-

cação, atendendo a todos e lide-

rando com firmeza seus auxilia-

res e nada deixando por fazer ou
por interferir em seu exercício em
sala de aula.

Durante o seu primeiro perío-

do em Belém, que compreende o

início de 1978 ao fim de 1991,

Ceni muito ajudou o campo
pará-amapaense. Ao chegar,

trabalhou diretamente com a ju-

ventude. Em 1980 surge a

JUBAPAM Guventude Batista

do Pará e do Amapá) e ela com-
pôs sua primeira diretoria, sen-

do a presidente da mesma. E por

longa data incentivou o traba-

lho da juventude da região equa-

torial, sendo também presiden-

te da COM-EQUATORIAL
(Congresso da JUMOC para a

região equatorial) e outros em-
preendimentos da juventude es-

tadual.

Integrou por vários meses a di-

retoria da Convenção Batista do
Pará e do Amapá. Foi obreira

atuante na Igreja Batista Equa-

torial em Belém, pastoreada pelo

Pr. Iracildo Pereira Castro, na
qual no período de doze anos

exerceu funções como tesoureira,

conselheira de jovens e

conselheira de adolescentes, sen-

do esse último a menina dos seus

olhos e trabalho de maior ex-

pressão. Na atualidade, colhe os

frutos desse trabalho através de

jovens e adultos integrados no
serviço cristão, participantes no
cenário evangélico das mais di-

versas formas, destacando os que

hoje são seus colegas de ministé-

rio.

Em Belém conheceu o Pr.

Edvaldo Araújo de Almeida, e

no dia 30 de novembro de 1991

casou-se com ele numa bonita ce-

rimónia, onde esteve presente um
significativo número de amigos.

Por função do seu esposo, Ceni

transferiu-se para o Maranhão,
passando por cidades como São

Bernardo e Rosário, e por três

anos dando grande parcela de

sua contribuição ao campo ba-

tista maranhense.

Em 11 de junho de 1993, nas-

ceu Hudson Rangel de Almeida,

único filho do casal. Hudson está

com oito anos, já fez a sua deci-

são ao lado de Cristo e é um par-
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ticipante ativo no ministério

dos pais.

Em 1995 retornou ao cam-

po paraense para assumir o

posto de reitora do STBE, sen-
j

do na história dos batistas a

primeira mulher a administrar

um seminário da Convenção
Batista Brasileira. Ceni Rangel

de Almeida, uma mulher ocu-

pando o seu lugar no reino de

Deus.

Sua trajetória de vida nos

mostra que foi assim desde o

começo, pois tem revelado a

sua visão de que para Deus não I-

há diferença se o servimos h

num posto de maior ou me- '

nor relevância, num grande

centro urbano ou na periferia ou
no interior. Ceni nunca esque-

ceu "o dia das coisas pequenas",

e seu testemunho é o de tornar-

se aquilo que Deus quer por sua

obediência a sua vontade. Ela en-

trou para a presente história dos

batistas brasileiros como um
grande número de obreiros na

causa de Cristo, possuindo um
singelo começo, e por sua obedi-

ência, submissão e flexibilidade,

vem desempenhando papéis di-

versos e por vezes específicos, com
presteza e alegria.

Presta grande contribuição

para a obra batista. Em seis anos

foi o instrumento que Deus usou

à frente do STBE, lugar no qual

precisou resolver problemas, en-

frentando situações por vezes

delicadas e até mesmo de soluções

difíceis, quase impossíveis.

Sua administração é marcada
por grandes feitos. Citando al-

guns, destaco o fato de que foi

veículo para viabilizar recursos

na restauração do patrimônio,

que estava bem deteriorado, fa-

zendo surgir salas de aula, gabi-

netes e nova biblioteca, com um
bom número de novas aquisições

em seu acervo e outros setores

mais, bem como o seu empenho

Pn ita. Ocni com o

Pr. Ath/iIJo \ 'ict()r Jc Olivciri} -

Presidente do Conselho Técnico

dii Juntii Adminiscnniva do
STBE por ochsicio díi imiugLini'

çíio do novo prédio dii adminis-

tração que recebeu o nome de

"Josias de Almeida Lira"

para conseguir importantes aqui-

sições de equipamentos e materi-

ais imprescindíveis ao funciona-

mento e propósitos da institui-

ção. Notória foi sua dedicação

para revitalizar o curso noturno

de Teologia, que encontrou qua-

se extinto, ganhando com isso a

eterna gratidão daqueles que
viam o seu desejo de preparar-se

para o ministério quase impossí-

vel, visto não disporem de outro

tempo para fazê-lo. Gerenciou
uma grande equipe de auxiliares

para que pudesse com mais afin-

co cuidar de cada setor. E legado

de sua administração o fato de o

seminário ter sido declarado ser-

viço de utilidade pública nesta

região do país.

No dia 26 de abril do ano em
curso, foi dedicado a Deus um
culto e gratidão pelos seis anos

de sua gestão. No testemunho
desta mulher colocada por Deus,

para servir na reitoria de um
seminário teológico, houve a

transparência de que no lugar

que serviu foi apenas um ins-

trumento de Deus no proces-

so de capacitação de vocacio-

nados ao ministério cristão.

Ela reconhece ainda que
para tanto recebeu os imedidos

esforços do seu esposo, Pr.

Edvaldo, que voluntariamen-

te a apoiou.

Era bem explícito o senti-

mento de gratidão a Deus pelo

cumprimento de suas promes-

sas a sua serva.

A professora Ceni, para ale-

gria nossa, continuará ocu-

pando o quadro de obreiros des-

ta casa de profetas. Continuará

ensinando a todos com sua vida

e maneiras simples de ser.

Por ocasião do culto solene de

posse, em 28 de abril, deixa ao

seu sucessor. Pr. Gilvan Barbosa

Sobrinho, o incentivo à sua ges-

tão, assegurando-lhe apoio.

Foi extremamente gratifican-

te repassar algumas páginas da

história de vida de uma mulher

de Deus, como Ceni. Pude cons-

tatar o que Ele fez e faz por uma
vida que se deixa usar por ele.

Ceni é uma líder de fé, estudo

bíblico e oração, sempre a admi-

rei por seu zelo com sua vida

devocional.

Creio que o que diz o apósto-

lo Paulo expressa bem a trajetó-

ria dessa mulher de Deus: "Mas
em nada tenho a minha vida por

preciosa, contanto que cumpra
com alegria a minha carreira e o

ministério que recebi do Senhor

Jesus, para dar testemunho do
evangelho da graça de Deus" (At

20.24).

Colaboração: ProfessoraEnedir

RangelFerreira (PIB de Volta

Redonda, RJ)
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||INF<$NaA PARA SEMPRE

THEREZA CHRISTINA PEREIRA JORGE, RJ

Jornalista

"E aconteceu que, passados três

dias, o acharam (Jesus, aos 12 anos]

no templo, sentado no meio dos dou-

tores, ouvindo-os, e interrogando-os.

E todos os que o ouviam se admira-

vam da sua inteligência e das suas res-

postas.

... e disse-lhe sua mãe: Filho, por

que procedeste assim para conosco?

Eis que teu pai e eu ansiosos te pro-

curávamos.

Respondeu-lhes ele: Por que me
procuráveis? Não sabíeis que eu de-

via estar na casa de meu Pai?

Eles, porém, não entenderam as

palavras que lhes dissera."

Trechos do capítulo 2 do Evange-

lho de Lucas.

Jesus era um menino superdotado,

um génio. Hoje o percentual de

superdotados é obviamente maior. Se

o seu nascimento estivesse programa-

do para o terceiro milénio (não seria

o terceiro, lógico), o menino Jesus

venceria qualquer partida de

8

videogame e navegaria na internet

como um especialista.

Como era de família humilde, es-

sas experiências se restringiriam à es-

cola. Os génios são aparentemente

crianças como as outras. Jesus tam-

bém era. E sabem o que identifica o

menino Jesus com as crianças

superdotadas de nossos dias? A edu-

cação evoluiu, a metodologia do en-

sino é cada vez mais sofisticada e es-

timulante. Mas a infância permanece

intocada nos lares saudáveis.

Há no cérebro um mecanismo

que capacita o aprendizado, o conhe-

cimento e o amadurecimento. Este

mecanismo, simplificando, a inteligên-

cia , é dotado de um filtro. Caso a

criança presencie algo que possa

comprometer o seu desenvolvimen-

to saudável e ela tenha um lar onde

recebe amor, alimento e respeito, o

filtro a isola das experiências negati-

vas e suas consequências. Estas des-

cobertas entre outras revolucionaram

a pedagogia: a inteligência e os me-

canismos que comandam o conheci-

mento (conceituados como
cognição).

- Inteligência é a capacidade de

adquirir conhecimentos ou de

compreendê-los e utilizá-los em situ-

ações novas. Sinónimo de entendi-

mento.

- A cognição é o ato ou processo

de conhecimento que engloba a aten-

ção, percepção, memória, razão, ima-

ginação, pensamento ou linguagem.

- A psicologia cognitiva estuda pro-

cesso acima desde o ponto de vista

do manuseio da informação, estabe-

lecendo comparações entre as fun-

ções do cérebro humano e as de um
computador.

- Os avanços recentes da

informática e da computação trou-

xeram um novo enfoque para o pla-

nejamento do estudo das funções

cognitivas, assim como também tor-

nou-se uma ferramenta importante

para reavaliar seus resultados.

O psicólogo suíço Jean Piaget e o

linguista norte-americano Noam

Visão Missionária 4T2001



Chomsky, este ainda vivo, são os au-

tores da revolução, a partir de 1960.

- Eles mudaram os rumos da edu-

cação mas não da infância. A infân-

cia é imutável.

Huguinho, Zezinho e ...

Ele se chama Rubinho, quer di-

zer, Rubens Cerqueira Vieira San-

tos, e tem 4 anos e meio. Nasceu com

quase 5kg e 58cm (sua mãe mede

l,52m, pesa 49kg e seu pai, l,75m e

70 kg). Gigante pela própria natu-

reza.

Aos oito meses, era um bebé es-

perto, com aquele seu porte king-size,

vestia para 2 anos. Não falava nem
andava, mas demonstrava uma inte-

ligência visual fora da média.

Um dia, na casa da avó, ela lhe

perguntou: "Vamos tomar lanche,

Rubinho?"

Da cadeirinha, ele escolheu com
o dedo o que queria comer. Apon-

tou para todos os ingredientes da vi-

tamina, sem que estivessem reunidos:

farinha enriquecida, leite desnatado

e frutas.

Quando aprendeu a falar, seus

comentários tinham sempre a marca

de quem percebia algo mais do que

seus próprios pais. "As ondas estão

poluídas e vai chover", referindo-se

à praia próxima de sua casa.

Ele tem um computador, e quan-

do seu pai - analista de sistemas -

estava montando a máquina, Rubens

pediu um editor de texto específico:

("Word", tá?) e que des-

se acesso à Internet.

"Binho" liga desde o

estabilizador à máquina,

espera aqueles tempi-

nhos, seleciona o que

quer ver - é um especia-

lista em sites com
dinossauros. Daí sua

grande cultura sáurica:

Conhece minúcias da ali-

mentação do temível pre-

dador Tiranossauro - la-

gartos e pequenos mamí-

Rubinho - 4 anos

feros - e fala o nome de cada animal

que aparece no filme Parque dos

Dinossauros, descrevendo-o: "O
Notroninco é aquele do pescoço

grande, sabe?".

Entre playground e videogame, não

há termo de comparação: Rubinho

escolhe o jogo, colocando-o no CD-
Rom ou selecionando-o com o mouse.

Muitas vezes, seus pais estão no

trabalho e ele "trabalha" no compu-

tador. Quando termina, desliga tudo

até o fim.

Estuda de manhã, tem ótimo rela-

cionamento com seus coleguinhas.

A resposta sobre a guerra do vi-

lão Best Seiler, feiticeiro de 1 3 anos,

Harry Potter, criado pela satanista in-

glesa J.K. Rowling, que blasfema con-

tra Deus e Jesus entre suas peripéci-

as, não só é pronta como segura:

"Esse garoto é muito bobo. Jesus ga-

nha sempre. Eu já vi Ele. E alto, for-

te, meu amigo e é muito bonito diz",

encerrando o assunto.

Davi e Oliver são irmãos, 5 e 4

anos, moram numa rua tranquila e

sua casa permite jogos externos como
futebol, por exemplo. Mas qual é a

grande atração lúdica dos meninos?

Videogames, disparado.

Sua mãe, que já foi professora, e

hoje é assistente financeira, observa

que o Mal e seus personagens que

tanto a assustavam não mobilizam

seus filhos da mesma maneira. O ter-

ror já é corriqueiro, monstros,

monstrinhos amorosos fazem parte

do dia-a-dia do universo infantil.

Num ponto, os pais entrevistados

- Rubens e Luciana (Rubinho);

Evelise e Davi (Oliver e Davi) - são

unânimes. O filtro da inteligência que

comentamos no início da reportagem

e preserva a criança responde por

parte do seu equilíbrio. E preciso que

os pais limitem a programação virtu-

al, observem o peso de Jesus Cristo

como centro de suas vidinhas, e se

notarem as mensagens nefastas pre-

ponderantes na expressão do que
pensam e no seu comportamento.
Alarme! Tempo!

Está na hora de desligar a telinha

e programar um passeio em que a

natureza seja explora-

4e5 anos ^ vivenciada como
aventura real (e não

virtual), sem parecer punição.

A velocidade para adquirir estas

capacidades é determinada de for-

ma congénita. Por outro lado, a for-

mação da personalidade é conside-

rada um processo pelo qual as cri-

anças aprendem a evitar os confli-

tos e a administrá-los quando apa-

recem. Os pais excessivamente aus-

teros ou permissivos podem limitar

as chances de uma criança.



o
Família

computador é hoje um indispensável

bem na rotina humana. Não se consegue
viver sem essa máquina no mundo moderno,
E só a energia elétrica dar uma paradinha por
cinco minutos ou um apagão durante horas e

percebemos que as pessoas param literalmente

seu trabalho porque a máquina parou. Isso

sem contar quando ela mesma apresenta um
defeito, e até que os entendidos a coloquem
em ordem, lá se foram horas preciosas de

espera.

uai
fware
você usa?

NANCY GONÇALVES DUSILEK, RJ

^6 ííjánputador é movido a pro-

gramas (os softwares) instalados

que facilitam a vida do usuário.

Toda a contabilidade de uma em-

presa, seja qual for seu tamanho e

movimento, pode ser gerida por

programas precisos, com resulta-

dos rápidos e economia de mão-

de-obra. O que um contador gas-

tava mais (e precisava dos auxilia-

res administrativos) para preparar

um diário ou razão, hoje o com-

putador faz em questão de horas.

Muitas vezes a demora se dá por-

que a máquina depende de um ser

humano que coloque (ou digite)

as informações básicas.

Uma empresa que deseja divul-

gar seu material se utiliza da cha-

mada mala direta, onde tem um
programa, um 50/t, onde podem
ser armazenados os nomes e ende-

reços de milhares de pessoas. A um
simples comando, a impressora

emite milhares de cartas com o

nome e endereço de cada pessoa

e os envelopes. Já pensou quantos

trabalhadores precisaria para es-

crever e endereçar cada carta? E
o tempo que isso levaria? E o

computador com o programa
especial para isso o faz em minu-

tos ou horas, dependendo da

quantidade. E todos saem num

padrão de qualidade muito su-

perior, pois não depende da le-

tra de alguém que pode estar de

mau humor e não caprichar.

E o que dizer dos programas

de entretenimento? Jogos, brin-

cadeiras, informações que distra-

em a cabeça do usuário dessa ma-

ravilhosa máquina? As crianças

de hoje são mestres em manuse-

ar esse mundo maravilhoso dos

jogos virtuais, os chamados
videogames.

As grande empresas estão pre-

ocupadas em publicar, cada vez

mais, programas para facilitar a
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vida do mundo moderno. E a

competição é acirrada para ver

quem oferece produto melhor e

mais confiável.

Quando paro para pensar nes-

sa maravilha toda, me vem à

mente nossas crianças. Elas

chegam ao mundo com um
potencial a ser desenvolvido.

Pais e educadores são respon-

sáveis pelos "programas" ou
softs instalados em cada uma
delas. E a pergunta é: que
programas ou softs estamos

"instalando" em nossas cri-

anças? A competição com a

televisão, as amizades, a esco-

la, é acirrada. Se não se instalam

logo alguns valiosos programas,

com certeza o espaço não ficará

vazio e outros softs ocuparão esse

lugar.

Há vários programas que po-

demos instalar na vida de nossas

crianças para o crescimento in-

tegral e saudável delas. O progra-

ma espiritual, quando toda base

de conhecimento e relaciona-

mento com Deus é estabelecida.

Infelizmente, muitos pais cristãos

terceirizam essa tarefa para o pro-

fessor da Escola Bíblica, que fica

apenas uma hora por semana
com a criança. O que pode ficar

na cabecinha delas apenas com
uma hora por semana se são

bombardeadas pela televisão du-

rante a semana toda? Esse privi-

légio é dos pais, que não deve ser

passado a ninguém. Gasta-se
tempo, é verdade. Mas compen-
sa. O programa moral onde prin-

cípios e valores são plantados de
forma clara e profunda e que re-

gerão suas vidas. Li uma frase so-

bre valores que gostei: "Valores

são a ponte entre o que eu

sinto e o que eu faço". São
os valores morais e espiritu-

ais bem plantados que aju-

dam a pessoa a ter um
autocontrole de suas emo-
ções e de suas ações. Isso leva

à maturidade. Tem ainda o

programa de hábitos e cos-

tumes. Quanto tempo se leva

Visão Missionária 4T2001

até que hábitos de higiene e de

boas maneiras se tornem comuns
em uma criança? Toda a educa-

ção é feita por "programas" ou

orientações que são instaladas

gradativamente.

ais e educadores são respou'

sáveis pelosprogramas ou softs

instalados em cada uma delas,

E a pergunta é: que programas
ou softs estamos instalando em

nossas crianças:

Mas, ao lado dos programas

que os educadores e pais tentam

passar para as crianças hoje, o

assédio de "empresas piratas"

com programas atrativos atraem-

nas cada vez mais. As ofertas são

em quantidades cada vez maio-

res. Não dá nem tempo de a cri-

ança assimilar uma idéia e já re-

cebe um bombardeio de várias

outras.

Mas, todos os programas de

computador ficam à mercê de ví-

rus que atacam e destroem os ar-

quivos. Por isso, instalam-se os

chamados antivírus, que detec-

tam os invasores e os anu-

lam, salvando, dessa for-

ma, todas as informações

armazenadas.

A oração é o maior e

melhor antivírus para

proteger nossas crianças

contra os "invasores" que

querem destruir os pro-

gramas saudáveis que es-

tão nelas instalados, mol-

dando o seu caráter. Não há
como ignorar. Se isso acontece,

o prejuízo é fatal.

No mercado financeiro e co-

mercial, ganha quem chega pri-

meiro oferecendo o melhor pro-

duto. No "mercado" educacio-

nal, ganha quem chega primei-

ro, não importa que produto
ofereça. Por isso, pais e educado-

res devem estar atentos para essa

corrida. Chegar sempre primei-

ro com o melhor produto, que é

a formação de caráter cristão.

Além disso, convém estar com o

antivírus sempre ativo para pro-

teção e conservação dos bons
programas.

Que oportunidade doce e rica

que educadores e pais têm de ins-

talar softwares cristãos na mente
e coração das nossas crianças,

protegidos pelo antivírus da ora-

ção!

Um computador com bons
programas e antivírus é uma bên-

ção para o usuário e para quem
ele serve. Uma criança bem for-

mada e protegida pela oração é

uma bênção para a sociedade e

uma fonte de alegria para o Deus
que a criou.
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alavra
ELIZABETH PIMENTEL

A palavra é um instrumento

t_ muito poderoso, mas temos pou-

ca consciência disto. Aprendemos
a falar muito cedo. Depois vamos
à escola e nos é ensinado a ler, es-

crever e compreender seu signifi-

cado. No entanto, nada nos é dito

sobre seu poder de influência. A
Bíblia é que nos alerta para isto.

Em várias passagens Deus nos

fala a respeito do cuidado que te-

mos que ter ao utilizar este instru-

mento.

"Digo-vos que de toda palavra

frívola que proferirem os homens,

dela darão conta no dia do juízo;

porque pelas tuas palavras serás

justificado, e pelas tuas palavras

serás condenado" (Mateus 12.

36,37).

Através da palavra podemos
animar o que está abatido, conso-

lar o triste, levar esperança ao de-

sesperado, enfim, ela tem poder

de curar, edificar e restaurar. Como
disse Isaías:

"O Senhor me deu a língua

dos instruídos para que eu saiba

sustentar com uma palavra o que

está cansado..." (Isaías 50.4).

Contudo, se não for usada com
sabedoria, também pode causar

sérios danos, deprimindo, destru-

indo, levando tristeza e dor. Como
qualquer instrumento, ela pode

servir para o bem ou para o mal.

Como muito do que somos é

reflexo do que recebemos de nos-

sos pais, estes têm que ter um cui-

dado muito especial com o que

dizem aos seus filhos.

Auto-estima

A criança não sabe muito bem
o que pensar a seu próprio respei-

to, se é boa ou ruim, inteligente

ou burra. Não tem um conceito

formado de si mesma. Isto vai

acontecendo com o tempo, a par-

tir de suas experiências e princi-

palmente de seu relacionamento

com os pais.

A maneira como um pai e uma
mãe vêem seus filhos, assim como
o que dizem a eles, contribui para

a construção de sua auto-imagem.

Se eles estão sempre dizendo: "Dei-

xe de ser burro; você é um meni-

no egoísta; com você não tem jei-

to mesmo", ou outras coisas ne-

gativas, estes pais estão ajudando

os filhos a acreditarem que são

assim mesmo. Certamente eles vão

se comportar cada vez mais desta

forma.

Nós somos movidos por nos-

sas crenças. Vivemos de acordo

com o que cremos. Se uma crian-

ça acredita que é ruim, que é bur-

ra ou qualquer outra coisa, ela

vai agir de forma coerente com
esta imagem.
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Quando os pais dizem isto,

não têm a intenção de ferir, nem
magoar. O que eles querem é

que os filhos mudem seu com-

portamento. Mas precisamos

ter consciência de que não se

muda ninguém ferindo seu ca-

ráter.

Não podemos dizer que uma
criança é egoísta simplesmente

porque não quis emprestar seu

brinquedo a um colega. Nem
dizer que ela é burra porque

não consegue aprender determi-

nada matéria. Quando ferimos

a criança, ela se sente insegura,

infeliz consigo mesma, e isto só

contribuirá para que perca o es-

tímulo para ser melhor. Estes

conceitos negativos diminuem
sua auto-estima.

Devemos corrigir os erros dos

filhos mostrando o que é certo,

o que esperamos que eles façam,

sem ferir sua autoconfiança, caso

contrário estaremos contribuin-

do para que eles se comportem
cada vez pior.

Se queremos que nossos filhos

sejam felizes e bem-sucedidos, en-

tão temos que ajudá-los a acredi-

tarem em si mesmo.

O que Profetizamos

Alguns dias depois de dar uma
entrevista numa rádio, falando so-

bre este assunto, uma senhora de

uns 50 anos mais ou menos veio

falar comigo.

Durante toda sua vida foi

dependente, primeiro dos pais,

depois do marido e hoje dos fi-

lhos. Nunca conseguiu realizar

nenhum de seus sonhos. Sem-

pre que começava a fazer algu-

ma coisa por si mesma, algo den-

tro dela dizia para que desistisse

porque não conseguiria. Viveu

insegura, frustrada e sem amor-

próprio.

O que os pais dizem pode

se tornar uma profecia,

porque os filhos acreditam

em suas palavras

Ela me contou que chorou
muito, enquanto me ouvia falar.

Se lembrou com muita clareza de

sua infância e adolescência e com-

preendeu o que havia acontecido.

Sua mãe lhe dizia sempre que ela

era uma imprestável, incompeten-

te e desastrada. Que jamais conse-

guiria fazer alguma coisa que pres-

tasse em sua vida. Que do jeito

que ela era, nunca chegaria a ser

alguém.

O que os pais dizem pode se

tornar uma profecia, porque os

filhos acreditam em suas pala-

vras. Eles assumem como verda-

de o que foi dito. Estas palavras

se transformaram em barreiras

no caminho desta mulher.

Amamos nossos filhos, mas
este amor não diminui o peso

do que falamos.

Se queremos o melhor para

eles, devemos profetizar bên-

çãos e não maldições.

Como diz a palavra de

Deus:

"Da mesma bocaprocede bên-

ção e maldição. Não con vém,

meus irmãos, que se faça assim
"

íTiago 3.10).

Neste livro, O Poder da Pala-

vra dos Pais, eu procuro ajudar

não somente aos pais,

como também aos
educadores, tios,

avós, enfim, a todos ^

que de alguma ma-
neira têm influên-

cia sobre as crian-

ças. Não apenas
demonstrando as ^^^^J
consequências ne- '^^^^^^S^Ê
gativas de certas coi-

sas que dizemos, mas também ofe-

recendo um caminho, uma ma-
neira de mudarmos nosso diálo-

go de forma a que ele venha pro-

duzir bons frutos.

Nossos filhos são, antes de
mais nada, filhos de Deus entre-

gues aos nossos cuidados para

que os ajudemos a crescer, se de-

senvolver e encontrar o que o Se-

nhor tem preparado para cada
um.

Nossa responsabilidade é

grande e precisamos tentar fazer

o melhor, sem esperar recompen-
sa, a não ser a que nos será dada
pelo nosso Pai que está no céu.



pfíãfíca se falou tanto sobre este

ajunto. Todos os dias a mídia
denuncia pessoas que praticam tais

atos. Ficamos estarrecidas com muitos
casos de pedofilia (gratificação sexual

através de atividade sexual com
crianças); incesto (ato sexual com
pessoas na mesma família, entre

irmãos, entre pais e filhos);

exibicionismo (o adulto sente prazer em
mostrar para a criança adolescente, ou
mesmo outro adulto, seus órgãos

genitais, ou se expõe nu diante delas);

voyeurismo (quando há prazer sexual

por olhar pessoas do sexo oposto - ou
mesmo sexo - em estado de nudez ou
se despindo).

O que mais nos choca é que muitas

pessoas a nossa volta sofrem ou já
sofreram abuso sexual. Nossas igrejas

estão cheias de membros que já foram
ou são vítimas de abuso e sofrem

sozinhas, sem ter coragem de falar com
alguém sobre o assunto ou mesmo
pedir ajuda de um profissional.

Certa vez ouvi: "Se contar a minha
história para uma estátua, ela chora**.

Você pode calcular a dor dessa pessoal

ROSÂNGELA VELASCO:
BRESCIANL RJ;

Psicóloga
i

na Infância

Jesus veio para que tivéssemos vida

em abundância. Dificilmente alguém

que esteja numa situação assim con-

segue ter vida abundante, e se não

for socorrida a tempo, até mesmo do

amor de Deus ela duvida.

"Como isso pode acontecer comi-

go.' Por que meu pai (tio, irmão, avô,

vizinho) fez isso comigo? Por que mi-

nha mãe não se separa dele? Por que

ela não acredita em mim? Ninguém

escuta meus gritos? Nem vê meu cor-

po machucado? Eu odeio este ho-

mem. Por que Deus deixa isso acon-

tecer comigo? Realmente eu fui a cul-

pada. Eu que provoquei". Desaba-

fos como esses escuto quase que di-

ariamente no consultório onde 90%

dos pacientes são evangélicos. Com
pais, tio, avós, conhecidos, evangéli-

cos, na sua maioria!

Como igreja de Cristo precisamos

fazer alguma coisa para diminuir a dor

ou mesmo acabar com essa violência

de que tantas e tantos são vítimas tão

próximos a nós.

Segundo estudos, o abusador é:

uma pessoa adulta (homem ou mu-

lher), gosta de ficar com crianças lon-

ge da supervisão de outros adultos;

gosta de permanecer apenas com uma

ou duas crianças de cada vez, usa da

manipulação, presentes, privilégios,

da autoridade que tem sobre a crian-

ça, da superioridade física ou da vi-

olência, usa do efeito surpresa para

abordar uma criança na rua, no ca-

minho da escola, no banheiro, num
parque, para abusar sexualmente;

sente-se inadequado sexualmente e

tem medo do relacionamento e da in-

timidade com outros adultos; possui

problemas psicológicos, não tem com-

portamento social responsável; na

maioria dos casos também sofreu abu-

so quando criança.

A questão do abuso não tem nada

a ver com a classe social; é sim uma

doença moral que tem afetado as

sociedades do mundo todo. De paí-

ses ricos, pobres e miseráveis. No
Brasil mais de 80% das vítimas são

meninas; 60% dos abusadores são os
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o mal de Alzheimer é um tipo de enfermidade,

por muitos chamado de demência, cujo primeiro

quadro clínico foi descrito por Alóis Alzheimer, em
1907, numa paciente de 50 anos de idade.

E uma doença em que as células do cérebro mor'
rem mais rapidamente do que no envelhecimento
normal, o que leva a um declínio geral da capacidade e

das habilidades da pessoa. Produz perda de memória,
confusão, comportamentos estranhos e mudanças na
personalidade. E uma doença desconcertante. Não se

conhecem ainda suas causas, mas sabe'Se que não há
cura, e o tratamento que pode ser oferecido é pouco.
Como os mesmos sintomas podem resultar de outras

causas, possivelmente tratáveis, é importante fazer um
diagnóstico correto. A demência, por si, geralmente

não é causa de morte e a pessoa pode sofrer da doença
durante vários anos antes de falecer de outra causa.

orno

Dez Sinais de Alerta

1. problemas com a memória - que NÃO seja cau-

sado por abuso de álcool ou ferimento na cabeça, e

que piora com o tempo;

2. problemas de linguagem - dificuldade para dar

nome aos objetos, achar a palavra certa para usar

numa frase, e muitas vezes, dizer palavras sem nexo;

3. fechos e botões são difíceis de fechar - a pessoa

tem dificuldade para se vestir;

4. falta de higiene - podem não se importar com a

aparência e podem não querer tomar banho;

5. mudança brusca de humor, muitas vezes sem
razão aparente. Pode estar calmo e de repente se

tornar amedrontado, furioso ou agressivo;

6. raciocínio deficiente - comportamento estra-

nho, vestir a roupa na ordem errada ou tirar a roupa
em público;

7. podem se perder em lugares conhecidos, até no
próprio bairro;

8. reconhecer a família e amigos fica progressiva-

mente difícil;

9. às vezes tem recordações da infância, mas não
se lembra de nada que aconteceu no mesmo dia;

10. desconfiado dos outros, podendo acusá-los de

roubar ou esconder suas coisas, seu dinheiro e ou-

tros objetos pessoais.

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA, Rj

jornalista, escritor

MUDANÇA BRUSCA DE HUMOR
NA DEMÊNCIA

O cuidador pode sentir que às vezes a pessoa

demenciada se comporta de maneira muito agressi-

va. Isto pode tomar a forma de abuso verbal ou

ameaças, destruição ou danificação de propriedades,

ou violência física. Tal comportamento pode assus-

tar e gerar ansiedade sobre como melhor lidar com

o problema.

O demenciado é, logicamente, uma pessoa, e vai

reagir às circunstâncias de maneira particular.

Mas se observar bem as situações nas quais ocorre

a agressividade e os eventos que levaram a estes

incidentes agressivos, o cuidador poderá talvez

identificar o que desencadeia o comportamento e

tentar evítá-lo.
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CAUSAS COMUNS DA MUDANÇA
DE HUMOR

1. comportamento defensivo: a pessoa

pode se sentir humilhada porque é forçada a

aceitar assistência para executar tarefas ínti-

mas como se lavar. Mesmo que ela não con-

siga fazer só, pode parecer que sua indepen-

dência e privacidade estão ameaçadas;

2. falta de competência: a pessoa pode

estar se sentindo pressionada porque não con-

segue mais enfrentar as solicitações diárias

como fazia anteriormente. Pode se sentir fra-

cassada se não conseguir fazer coisas simples

ou responder a perguntas fáceis;

3. má compreensão: pode estar confusa

porque não compreende mais o que está acon-

tecendo ou estar aflita ao perceber um declínio

em suas habilidades. Acusações de que alguém

roubou algo seu que não está encontrando pode

ser apenas uma maneira de ela se proteger con-

tra a realidade de suas habilidades deficientes;

4. medo: esta é outra razão para a agressi-

vidade. Ela pode estar com medo porque não

reconhece mais certos lugares ou pessoas. Pode

estar convencida de que deveria estar em outro

lugar, ou muito ansiosa porque acredita que a

pessoa que veio visitá-la é um estranho que en-

trou à força em sua casa. Um ruído súbito ou
pessoa se aproximando por trás, de repente,

pode aterrorizá-la e causar uma reaçào agressiva;

5. reação exagerada: a pessoa pode ficar

ansiosa por causa de mudanças na rotina, da

presença de muitas pessoas, de um aconteci-

mento especial, de barulho ou outras distra-

ções, e poderá se agitar porque não consegue

se conter na situação;

6. defesa e manipulação da atenção: a

agressividade da pessoa pode também ser uma
reação defensiva à tentativa do cuidador de con-

ter ou controlar o "andar sem rumo" ou mes-

mo uma atitude para chamar a atenção. Se isto

acontecer, deve-se tentar outra maneira de tra-

tar do assunto, em vez de se concentrar na rea-

ção que a situação causou.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• reduzir as exigências feitas à pessoa e assegu-

rar que há uma rotina tranquila sem estresse e sem

distrações que confundem;

• tentar gastar mais tempo explicando o que

está acontecendo, passo a passo, em frases simples

e dando tempo para que ela reaja. Mesmo que não

possa sempre entender as palavras, a atenção ple-

na e o tom de voz calmo do cuidador podem tran-

quilizar a pessoa;

• estimular a independência e permitir que a

pessoa faça tudo que puder, mesmo que isto leve

mais tempo;

• evitar confrontação com a pessoa sempre que

possível, distraindo sua atenção ou sugerindo uma
alternativa;

• elogiar conquistas e evitar críticas. Focalizar

as habilidades remanescentes da pessoa;

• explicar aos amigos e parentes que a pessoa

não os reconhece e que precisará ser tranquilizada.

Vozes agudas e movimentos bruscos, especialmen-

te vindos por trás da pessoa, podem perturbá-la;

• ficar alerta para os sinais de ansiedade ou agi-

tação e reassegurar ou distrair a pessoa de manei-

ra mais apropriada;

• encontrar atividades adequadas para estimu-

lar o interesse e aumentar a confiança;

• assegurar que a pessoa faça exercícios sufici-

entes, especialmente se ela tem tendência a "andar

sem rumo";

• consultar o médico se achar que a pessoa pode
estar sofrendo algum desconforto, pois o apareci-

mento de problemas orgânico pode ocasionar

grandes mudanças de humor.

O QUE O CUIDADOR NÀO DEVE
FAZER COM A PESSOA DEMENCIADA
• não confrontar, nem discutir;

• não tomar como ofensa pessoal as atitudes

agressivas momentâneas da pessoa;

• não levantar o tom de voz;

• não tentar conduzir ou iniciar qualquer for-

ma de contato físico, "encurralando" a pessoa ou
se aproximando por trás;

• não provocar, caçoar ou rir dela;

• não usar punições ou castigos para tentar cor-

rigir mudanças de humor;
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É comum a pessoa com de-

mência sofrer mudanças súbitas

de humor. Pode ser que inicie

um dia aparentemente normal
e tranquilo e de repente se tor-

nar agressiva, gritar, cuspir, ba-

ter em quem estiver mais pró-

ximo, jogar o que encontra à

mão e se tornar extremamente
abusiva. Um adulto confuso,

agressivo ou violento pode cho-

car toda família, mas assusta es-

pecialmente as crianças e os ado-

lescentes que não compreendem
o que está acontecendo. E im-

portante lembrar que esta

agressividade não é consciente,

mas faz parte da doença. Resul-

ta de danos cerebrais e de algo

que engatilhou numa resposta

comportamental anormal. Este

"algo" pode ser uma má inter-

pretação do que está acontecen-

do ao seu redor, ou do excesso

de estímulos causados por mui-

tas pessoas no ambiente, mui-

to barulho, crianças agitadas

ou por outras razões. O mais

importante nesta hora é procu-

rar manter a calma. O ideal é

afastar pelo menos dois metros,

e se possível retirar-se do ambi-

ente por algum tempo, certifi-

cando-se de que não haverá pe-

rigo para a pessoa ficar só. Não
se deve tentar ou "encurralar"

esta pessoa agressiva, pois tor-

naria pipr a situação.

O indivíduo demente neces-

sita de um ambiente de rotina,

sem rádio ou televisão em vo-

lume alto o dia inteiro, sem
muitas visitas, e não se deve es-

perar dela mais do que ele dá

conta no momento. Não im-

porta como era o seu passado,

esta pessoa está perdendo
gradativamente as suas habili-

dades e isto muitas vezes lhe é

extremamente frustrante.

EXPERIÊNCIAS
GRATIFICANTES

A medicina aponta outros ti-

pos de demência, além do

Alzheimer: demência vascular,

frontal, de Lewy, demência por
vitamina B12, demência por
hipotireoidismo, demência por
Parkinson.

Em Niterói, Rio de Janeiro, a

médica Vilma Duarte Câmara,
doutora em Neurologia e coor-

denadora do Curso de Geriatria

e Gerontologia do HUAP-UFF,
desenvolve com uma equipe
interdisciplinar uma série de pro-

jetos visando à recuperação de
demenciados. Várias são as téc-

nicas de "reabilitação cognitiva"

aplicadas de forma criativa,

participativa e lúdica, aplicadas

individualmente ou em dinâmi-

ca de grupo.

Os trabalhos são desenvolvi-

dos no Hospital Universitário

Antônio Pedro, e no Mequi-
nho, onde funcionam os cursos

de extensão e especialização em
Gerontologia e Geriatria Inter-

disciplinar, Rua Jansen de Melo,
174.

Com essas técnicas visa-se res-

gatar as funções comprometidas,
estimular as áreas preservadas,

desbloquear potenciais remanes-

centes, promover a socialização,

autonomia, independência e

integração, que permitem o bem-
estar e a qualidade de vida do pa-

ciente tanto quanto dos cuida-

dores.

Este programa, realizado des-

de 1989, ocupa-se do trabalho

terapêutico não medicamentoso
dirigido a pacientes com demên-
cia e a seus familiares e/ou
cuidadores.

Os pacientes inicialmente são

submetidos às avaliações clínicas,

laboratoriais e neuropsicológicas,

que esclarecem o diagnóstico de

demência, e, após, são encami-

nhados para as reuniões sema-
nais em grupos de pacientes e de

cuidadores, onde são utilizadas

técnicas para reabilitação

cognitiva, socialização e cons-

cientização da doença.

O valor deste trabalho é que a

abordagem é desenvolvida para

pacientes idosos com demência,
vivendo na comunidade com
seus familiares, isto é, não hospi-

talizados.

Para os cuidadores a ativida-

de é dividida em reuniões de ca-

ráter informativo e de apoio psi-

cológico, onde também há a pre-

ocupação com a promoção da
saúde, com as relações inter-pes-

soais, a ansiedade, a angústia, as

mudanças de vida a partir da
doença familiar e as dificuldades

na convivência com o paciente.

Em caso de internação ou
morte do paciente, o familiar é

incentivado a voltar às suas ati-

vidades anteriores, a retornar à

sua rotina diária, tanto quanto
possível, e a permanecer no gru-

po o tempo que desejar.

São realizadas visitas domici-

liares aos pacientes do grupo,

por equipe interdisciplinar, com
a finalidade de observar os mes-

mos, no núcleo familiar - seu

espaço físico, sua autonomia e in-

dependência, seu comportamen-
to e sua integração na família.

Ocorrem as visitas de retorno,

após a discussão da anterior e

com as propostas de melhora
para os pacientes e/ou seus fami-

liares.

Através de todos estes anos de

trabalho, muitos pacientes apre-

sentam melhoras satisfatórias,

com possibilidade preventiva e

terapêutica; sendo comprovado
que os resultados são mais signi-

ficativos quando os familiares e/

ou cuidadores participam tam-
bém.

Nota - Para preparo desta

matéria, utilizamos o documento

Idosos: Problemas e Cuidados
Básicos, do Ministério da Previ-

dência e Assistência Social - Se-

cretaria de Estado de Assistên-

cia Social e artigo "Atendimento

Interdisciplinar a Pacientes com
Demência e seus Cuidadores",

11-21, Arquivos de Geriatria e

Gerontologia . SBGG - Seção

RJ, V. 2. jan., ah., 1998.
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íem Deus uniu não separa o homem. Com esse propósito, no dia 18 de

maio do corrente o casal Estevam Lino dos Santos e

Maria da Glória reuniu os filhos Elmira, Anazilda,

Enésio, Ivo e Maria da Glória para, junto com os ne-

tos, bisnetos e tataranetos agradecerem a Deus pela

grande oportunidade dada por ele de chegarem a esse

tempo de casados.

Com esse espírito de gratidão louvamos a Deus

por esse casal que dedicou suas vidas ao Senhor.

Ele, Estevam Lino dos Santos, nascido no dia 10

de agosto de 1908 na cidade de Moradou, Minas Gerais. Ela nascida em 15 de agosto de 1912

na mesma cidade. Casaram-se aos 18 dias de agosto de 1929. Batizados na Igreja Batista de

Agostinho Porto pelo saudoso pastor Ageu Neto, ele pôde dedicar sua vida como diácono de

1981 até janeiro de 2000, ela no ministério de visitação.

Este casal sempre serviu de exemplo, inspiração e dedicação a sua família e causa do

Mestre.

• * • * ••••••••••»«••••••

60 /ifiôs JatiT, Ciniãó
O tempo não apagou o amor de Antonio e Iderlina*'

'asceram na região de

Itaperuna - RJ. Ela, filha de

Rosendo Moreno e Maria
Moreno de Freitas; ele, de Sergio

Caetano Gonçalves e Teresa
Bertassoni.

Crentes desde tenra idade,

Iderlina - já na adolescência -

pedia a Deus que no tempo
próprio lhe concedesse um rapaz

crente com quem iria formar o seu

lar. Queria um esposo que
também fosse amigo e compa-
nheiro, que tivesse por ele um
amor não fingido, que tudo
suportasse, que estivesse pronto a

sofrer com ela e que, com ela, desse

graças por tudo; Antonio, por sua

vez, também orava para que sua

futura esposa "fosse em tudo virtuosa

e que seu valor em muito excedesse

ao de pedras preciosas".

Certo dia, Antonio visitou a

Congregação Batista de Boa
Esperança e lá conheceu a simpática

menina Iderlina, então com 15 anos.

Na troca de olhares começou o
"amor à primeira vista", tão falado

pelos poetas.

ZEL! BERTASSONI RENDE

Amor adolescente, porém muito

sério. Três anos depois, uniram-se

pelos laços do matrimónio, no dia 23

de junho de 1940.

Vieram para o Rio de Janeiro seis

anos após o casamento e Antonio foi

trabalhar na antiga CTB - hoje

Telemar - onde ficou até se

aposentar. Sempre atuante, ocupou
cargos em diversas áreas da Igreja

Batista em Inhaúma - RJ, além de ser

diácono há 42 anos. Iderlina se

dedicou aos cuidados da casa e aos

trabalhos da causa como professora

da EBD e atuante, até hoje, na

MCA.

O casal teve dois filhos que ao

Senhor aprouve levá-los ainda no

ato do nascimento. Porém, não
vivem sós. Têm uma grande família,

conquistada pela maneira alegre e

acolhedora de tratar todos que os

cercam.

Sessenta anos são passados. A
palavra de 1 Coríntios 13 tem sido

uma realidade para a vida deste

casal. Um exemplo de amor e

dedicação adorna a caminhada de

Antonio e Iderlina. O tratado de

amor que fizeram nunca foi rompido.

Confiaram no Senhor, suas forças

foram sempre renovadas, demons-
trando - já em idades avançadas -

muita saúde e vigor.

Antonio e Iderlina ainda podem
dizer: "As muitas águas não podem
apagar esse amor, nem os rios afogá-

lo, nem o trocaríamos por bem
nenhum desse mundo".
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Hoj

SaúdE

,oje em dia tem se falado muito

na infecção pelo HPV, que vem a ser

uma doença transmitida pela relação

sexual. HPVéa sigla em inglês do
Papiloma VírusHumano (Human
Papilloma virusj. Não devemos con'

fundiAa com HIV, que é a sigla do
vírus queprovoca a Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida (AIDS),

HPV
Câncer

de colo Uterino
DRA. BEATRIZ HELENA PURIM DE AZEVEDO

Obstreta e Ginecologista, PR

Imente, a infecção pelo

a doença sexualmente

transmissível (DST) virai mais fre-

qúente nas pessoas com vida se-

xual ativa. Estudos têm mostrado

uma estimativa mundial de apare-

cimento de 500 mil a 1 milhão

de novos casos a cada ano. E um
grande problema de saúde públi-

ca, porque não temos um trata-

mento que seja eficaz no controle

do vírus, e não temos vacina em
grande escala (a vacina contra o

HPV está em fase de pesquisa), e,

na mulher, a infecção genital pelo

HPV está relacionada ao apareci-

mento do câncer de colo uterino.

que é uma das principais causas

de morte da população feminina

dos países pobres e em desenvol-

vimento, como o Brasil. Um ou-

tro fator que gera o problema de

saúde pública das DST é o com-

portamento sexual da população

sexualmente ativa. Principalmen-

te os adolescentes e jovens, que,

contrariando os preceitos bíblicos

para o relacionamento conjugal,

têm "facilitado" a disseminação do

HPV por manterem relações sexu-

ais com múltiplos parceiros.

Na infecção genital pelo HPV,
que também é conhecida como

"crista de galo" ou condiloma

acuminado, há o aparecimento

de uma ou várias verrugas, tipo

couve-flor (semelhantes àquelas

que aparecem na pele de dedos,

cotovelos e joelhos) na região ano-

genital. Esta região compreende

a vulva, a vagina, o colo do útero,

o ânus e as regiões próximas.

Quando essas verrugas são nota-

das, há a forte evidência da pre-

sença do HPV. Entretanto existem

muitos casos em que, mesmo sem

a lesão aparente, o vírus está pro-

vocando silenciosamente lesões

nas células, principalmente no

colo uterino. Aliás, hoje se sabe
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que de 90 a 99 % de todos os ca-

sos de câncer de colo uterino são

atribuídos às lesões iniciadas pelo

HPV. Mas vários fatores determi-

nam se o HPV irá, de fato, provo-

car o câncer cérvico-uterino: o

principal é o tipo virai que infectou

a mulher. Atualmente temos vári-

os tipos virais documentados e

classificados como de alto risco,

risco intermediário ou de baixo

risco oncogênico. Entretanto, o

HPV sozinho, mesmo o de alto

risco de provocar o câncer de colo

uterino, não é suficiente para in-

duzir a transformação maligna.

Através de estudos em popula-

ções, constatou-se que é necessá-

ria a associação de outros fatores,

a saber: mulheres com idade pre-

coce na primeira relação sexual,

muitos parceiros sexuais, muitos

filhos, mulheres fumantes, diag-

nósticos de outras DSTs e deficiên-

cias imunológicas e nutricionais.

A ausência dos sintomas do
HPV pode dificultar o diagnósti-

co pelo médico, caso a mulher

não tenha o saudável hábito de

fazer regularmente o seu exame
ginecológico preventivo. Além das

verrugas, o HPV pode se manifes-

tar através de corrimento vaginal,

desconforto ou dor na relação se-

xual, coceiras; entretanto, estas

queixas também podem ser cau-

sadas por outros tipos de infecções

genitais ou até passarem desper-

cebidas.

O vírus do HPV tem a capaci-

dade de permanecer na forma la-

tente (adormecido) por até 20

anos sem se manifestar. Neste caso,

somente será descoberto por exa-

mes de hibridização, realizados em
laboratórios especializados. A
maneira mais fácil, utilizada e di-

fundida, é o exame de Papanico-

laou, o famoso exame "preventi-

vo", realizado no próprio consul-

tório ginecológico. Após fazer a

Coleta do material que será anali-

sado no laboratório, o médico

examina o colo uterino e as

mucosas genitais. O colposcópio,

um aparelho que amplifica a ima-

gem, é utilizado pelo médico para

visualizar os tecidos genitais e de-

tectar possíveis lesões pré-malignas.

Evidenciando-se qualquer lesão

sugestiva de infecção pelo HPV, o

tratamento é a remoção ou a des-

truição dos tecidos da região

genital em que o vírus se localiza.

A opção do tipo de tratamento

depende do estágio e da localiza-

ção da lesão. Podemos optar por

cauterização local (química, elétri-

ca ou por congelamento), pela ci-

rurgia, na qual um pequeno frag-

mento do tecido é retirado, a

conização, que é a amputação do
colo do útero e, por vezes, pode

ser necessário a histerectomia (re-

tirada do útero). Em alguns casos,

mesmo com o tratamento, as ma-

nifestações do HPV podem reapa-

recer.

Naturalmente muitas mulheres

têm medo de contrair qualquer

tipo de câncer. Quando um mé-

dico se depara com um caso de

câncer de colo uterino, ou a mu-
lher nunca havia feito um preven-

tivo ou estava há muito tempo
sem revisão. Ter medo não cura

ninguém. Recomendamos que
toda mulher, após ter iniciado sua

vida sexual, realize o exame pre-

ventivo uma vez por ano, indepen-

A ausência dossintomasdo
HPVpode diíicultaro

diagnósticopelomédico,

caso a mulhernão tenha o
saudávelhábito de fazer

regularmenteo seu exame
ginecológico preventivo

dentemente da idade ou do esta-

do conjugal atual. Com isso, mes-

mo que seja acometida pelo HPV
ou qualquer outra doença gineco-

lógica, o tratamento é possível e

conseguimos evitar as complica-

ções de um câncer de colo desco-

berto e tratado tardiamente. Ali-

ás, o câncer cérvico-uterino é

100% curável se diagnosticado

nos estágios iniciais.

O HPV c adquirido pelo con-

tato sexual íntimo. E necessário

haver contato com atrito entre a

pele e mucosas da região genital.

Não se pega HPV em banheiro,

piscinas, toalhas, sabonetes etc. Por

isso, o parceiro da mulher que teve

o diagnóstico deve também ser

examinado, preferencialmente por

um urologista, que poderá fazer o

exame chamado "peniscopia", à

procura de lesões que deverão ser

tratadas.

Como toda doença transmiti-

da pela relação sexual, a infecção

pelo HPV estará sendo evitada se

o preservativo for sempre usado,

do início ao fim da relação. Aliás,

o uso do preservativo masculino

(e agora também a camisinha fe-

minina) tem sido bastante estimu-

lado e divulgado, inclusive como
estratégia governamental de com-

bate à aids. Isso porque não se tem

conseguido conter a fúria das con-

seqúências naturais da promiscui-

dade e do pecado de homens e

mulheres que praticam o sexo

muito longe de Deus e dos divi-

nos propósitos para o relaciona-

mento sexual. Por isso "... come-

teram torpezas e receberam em si

mesmos a penalidade devida ao

seu erro." (Rm 1.27)

Quanto ao HPV e outras

DSTs, homens e mulheres não
precisam ficar apreensivos, por-

que, se preservarem no coração a

pura intenção de agradar a Deus,

estarão se protegendo, conforme

está descrito nas exortações à vida

cristã de Hebreus 13: "Que o ca-

samento seja respeitado por to-

dos e que os maridos e as espo-

sas sejam fiéis uns aos outros..."

(Hb 13.4a - NTLH).
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Desenvolvimento pessoaL

t-5aade
NILCÉA FERREIRA BARRETO, RJ

Professora

e o nome que nas-

o grupo mais feliz

de nossa igreja. Aqui não

há lugar para mau humor,

para pessimismo ou para de-

sânimo. Com uma média

de 40 frequentadores, nós

fazemos coisas maravilho-

sas.

A primeira reunião acon-

teceu em 26 de junho de

1997. Convidamos os ir-

mãos da terceira idade para

um chá. Mesas bem longas,

já postas, eles foram che-

gando, se cumprimentando, se

instalando e se servindo. Foi de-

licioso perceber como estava fal-

tando um espaço como aquele

para, simplesmente, conversar

entre um chazinho e uma torra-

da com requeijão! Pouco mais

tarde, fizemos uma devocional e

Programação Especial na Igreja

abrimos para que dissessem o que

esperavam de um grupo assim, só

pra eles.

Passeios!

Festas!

Conhecer lugares novos!

Ida ao Pão de Açúcar!

Programas diferentes!

E assim fizemos.

São três anos e meio re-

Visita ao Palácio do
Itamaraty - Rio

cheados de novidades,

como ida a teatro, a progra-

mas culturais, musicais, a

exposições de arte, a pon-

tos turísticos, a congressos

e muitas outras coisas inte-

ressantes.

A liderança é composta

de um equipe bem afinada:

Vilma Santos, Marlene,

Jozene Alves e Nilcéa Bar-

reto.

Graças a Deus, é cada vez

maior o número de colabo-

radores, irmãos que se unem ao

grupo para somar.

Reunimo-nos sempre para pro-

gramas bem diversificados: tardes

com arte (trabalhos manuais), pa-

lestras, momentos musicais, fes-

tas variadas. Nosso Coro Feliz

canta forte e bonito.

Na velhice ainda darão frutos

... (Salmo 92.14^)

E para provar que na Tercei-

ra Mocidade o coração ainda

bate forte, presenciamos em 22

de setembro de 1999 o casamen-

to dos irmãos Gilberto (86) e
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Izabel (83). Que festa maravilho-

sa! Eles, dois poetas, são lindos,

alegres, viajam, vão a congressos,

convenções, a todas as reuniões.

Estão sempre juntinhos em to-

dos os momentos, em todo lugar.

Remindo o tempo, porquan-

to os dias são maus. (Efésios 5.16)

Sempre que se fala em forma-

ção de um grupo de terceira ida-

de, sugere-se que é indispensável

que se disponha de médico, en-

fermeira, nutricionista, assisten-

te social, fisioterapeuta, psicólo-

go e tantos outros profissionais.

Nossa igreja, graças a Deus, tem

estes (menos nutricionista, por

enquanto), mas que não estão,

necessariamente, atrelados ao

grupo. Sempre que solicitados,

atendem-nos com presteza. Te-

mos notícias de várias

igrejas que deixam de or-

ganizar um trabalho im-

portante como este por

falta de tais profissionais.

Eles são muito bem-vindos, é cla-

ro. Mas a falta deles não deve ser-

vir de empecilho para uma obra

que faz tão bem ao coração dos

nossos queridos que não têm tem-

po a perder. Ao contrário: pre-

cisam remir o tempo.

A Bíblia

usa esta ex-

pressão não

no simples

fato de aproveitar a vida,

como queremos sugerir,

mas também no sentido de

evangelizar, de ganhar al-

mas. E como é interessan-

te ver que nos momentos

diários de ora-

ção, nos cultos

nos lares, nos es-

forços evangelís-

ticos, a faixa

etária que mais partici-

pa é esta!

Com eles se sentem

valoriza-

dos, apoi-

A esquerda - Um dia no
Sítio

A direita - No calçadão de
Copacabana

porcionar algum lazer, entrete-

nimento, nem que seja simples-

mente para parar e alugar uma
fita com um bom filme para as-

sistirmos comendo pipoca com
guaraná.

Sua igreja tem um programa

para os da Terceira Mocidade?

Não? Está mais do que na hora

de começar. Comece com um
chá. Trabalho haverá muito. Re-

Acima - Visita à sede da Junta de Missões

Mundiais
Abaixo - Visita ao Museu de Arte Moderna, i

compensa? Inúmeras. Vão desde

gostosos abraços cheios de cari-

nho até pedrinhas de brilhante

na coroa do ceu!

ados, queridos ao se

verem envolvidos

em atividades ela-

boradas para eles! E

como se se sentissem rejuvenesci-

dos. E maravilhoso o carinho

que recebemos deles por lhes pro-

Grupo Idade Feliz

Igreja Batista NovaJerusalém, RJ
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CONVERSAÇÃO

"O homem bem-educado é aquele que

escuta com interesse as coisas que sabe,

da boca daquele que as ignora".

A importância da conversação transcen-

de os próprios limites da etiqueta porque

funciona, antes de tudo, como introdu-

ção e base de todo relacionamento hu-

mano que obedece às normas de etiqueta.

Exibicionismo

Se você considera a conversação um
meio de demonstrar seus conhecimentos
- uma espécie de fogo de artifício - para

eclipsar o interlocutor, está literalmente

errado. Interromper para contradizer, ser

aquele que sabe mais do que os outros,

sufocar o interlocutor com opiniões pe-

remptórias, irritar-se ao ouvir opiniões

contrárias, dar conselhos que não foram

pedidos, tudo isso deve ser abolido da con-

versação simplesmente porque está

errado.

Tom de Voz

Não é necessário exagerarmos o tom
da voz para sermos convincentes. E mais:

quando evitamos forçar o tom de voz,

estamos automaticamente evitando per-

der a calma. A impetuosidade que presta

tão bons serviços aos oradores é absoluta-

mente contrária à arte da conversação.

Gestos

O gesto é um complemento discreto

para compor a idéia e não para impor a

palavra. Tomar o interlocutor pelo braço

ou segurá-lo pela gola do paletó não o

tornará mais atento ao que você tem a

dizer. Talvez o deixe um pouco mais im-

paciente e mais crítico.

Saber Ouvir

Saber ouvir sem interromper é a regra

da conversação. E uma arte deixar que os

outros se mostrem espirituosos e brilhan-

tes, com o beneplácito do nosso silêncio.

E claro que todos nós, mesmo os mais

educados, temos o direito de interromper

(no momento certo) para expor outras

idéias e evitar o monólogo e a monotonia.

Outra coisa: saber ouvir é uma arte sobre-

tudo quando estamos distraídos e conse-

guimos não demonstrá-lo.

Linguagem

A nossa maneira de falar e a lingua-

gem empregada são os elementos repre-

sentativos da nossa personalidade. A eti-

queta não condena a gíria, mas o pala-

vrão. Sugere, porém, o uso do vocabulá-

rio adequado sem os preciosismos grama-

ticais. A linguagem falada é simples, cor-

reta e, principalmente, atualizada. Afinal,

falamos uma língua viva e em constante

evolução. E é esta que devemos empregar.

Maledicência

Apesar de se dizer que metade do mun-
do tem prazer na maledicência e a outra

metade em nela acreditar, não façamos

da maledicência tema para nossa conver-

sação. E verdade que muita gente fala mal
de muita gente por falta de assunto, por

falta de cultura, por hábito, e até mesmo
para parecer bem-informada, o que não
justifica tal procedimento. A maledicên-

cia deve ser terminantemente evitada

como anti-social e, sobretudo, como
antiamistosa.

Franqueza

A franqueza, ainda que elogiável como
virtude, é socialmente considerada uma
manifestação de intolerância. Nem todas

as verdades são agradáveis de serem ouvi-

das. Não só em sociedade, mas também
entre amigos, a franqueza inoportuna re-

presenta um tipo de agressividade contrá-

ria à boa educação.

Indiscrição

A indiscrição refere-se a perguntas que
forçam o interlocutor a ser descortês. E
indiscreto todo aquele que insiste quando
deve silenciar ou passar por alto. Aliás, a

insistência deve ser abolida do convívio

social. Assim, não devemos insistir para

que o convidado coma ou beba quando
não sente vontade; que fique quando de-

seja partir, ou que fale quando prefere

ouvir.

Familiaridade

Pecam por excesso de familiaridade as

pessoas que se acreditam autorizadas, em
nome da amizade, a fazer observações in-

convenientes em público. Coisas assim:

"Você está muito bem, mas devia fazer

um regimezinho..." Ou por outra: "Você
emagreceu... espero que não esteja doen-

te!", devem ser evitadas, sob o risco de
torná-la uma pessoa indesejável.

Excesso de Curiosidade

O excesso de curiosidade é típico dos
perguntadores infatigáveis que não admi-
tem o nosso direito à privacidade e ao

silêncio. Em conversas com pessoas com
as quais não tenha intimidade, evite

questionamentos de ordem pessoal. Nes-

ses casos, é sempre melhor "falar do
tempo".

Excesso de Polidez

Excedem-se na polidez os bajuladores,

os prodígios em cumprimentos e elogios

exagerados. Ainda que alguns afirmem
que o elogio jamais cansa o elogiado, a

verdade é que o elogio indiscriminado ir-

rita mais do que agrada

Excesso de Naturalidade

E o natural praticado ao contrário.

Existem pessoas que, em nome da natu-

ralidade, se sentem no direito dp dizer tudo

o que lhes vem à cabeça, discoireiído

clusive sobre todo e qualquer fato de suas

vidas privadas. Esquecem-se de que a arte

da conversação exclui, por princípio, os

desabafos ou confidências pessoais. De-

vem ser abolidas as questões de dificulda-

des financeiras, os desencontros conjugais,

as doenças na família e outras.

Os Importunos (ou chatos)

Todos eles têm um pouco em comum:
aborrecem por excesso disso e daquilo. Ja-

mais por defeitos propriamente. Em geral

são boas pessoas, mas profundamente
cansativas.

Interrupções

Quando cortamos a palavra a alguém,

mesmo inadvertidamente, voltemçs atrás

e desculpemo-nos da descortesia. E essen-

cial dar tempo àquele que fala para que
conclua o seu pensamento, ainda que dis-

corra sobre temas absolutamente
desinteressantes.

Quando em face de um falador incansá-

vel, cabe a você a tarefa inteligente de

intervir chamando a atenção para qual-

quer outro ponto de interesse. Basta que
aguarde uma pausa, ou que use o pretexto

de oferecer um chá, cumprimentar alguém

que chega, etc.

Professora Hilda Pantoja Coelho
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BISCOITINHOS DE NATAL

Biscoito de Castanha-do-Pará

Ingredientes:

(35 unidades ou 600g)

1 xícara de castanha-do-pará inteira

(120g)

1 Vz xícara de farinha de trigo (180g)

12 colheres (sopa) de manteiga em tem-

peratura ambiente (150g)

Vz xícara de açúcar

Casca de um limão ralada

2 colheres (chá) de essência de

baunilha

1 clara

1 pitada de sai

1/3 de xícara de castanha-do-pará pi-

cada (40g)

1 xícara de geléia de framboesa

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Fazer:

No processador, coloque as castanhas

inteiras e a farinha. Processe rapidamen-

te e reserve. Numa tigela, bata a mantei-

ga na batedeira por 3 minutos ou até vi-

rar um creme. Adicione o açúcar e conti-

nue batendo por 5 minutos até ficar uma
mistura leve.

Junte a casca de limão, a baunilha e a

farinha com castanha. Bata um pouco

somente para misturar. Forme com a

massa um disco de Icm de espessura e

embrulhe em filme PVC transparente.

Leve à geladeira por 1 hora até ficar

firme.

Forre duas assadeiras com papel-man-

teiga e corte a massa em quatro pedaços.

Abra um pedaço de massa (reserve os ou-

tros) numa espessura de 3 a 4 mm (bem

fina), sobre uma superfície com farinha.

Corte em círculos de 3cm de diâmetro.

Separe metade dos círculos e, outra me-

tade, corte rodelas de circunferência pe-

quena no centro de cada círculo (use uma
tampa de vidro bem pequena). Repita a

operação toda com pedaços de massa re-

servados.

Leve para assar os círculos inteiros sem

as rodelas do centro, em forno moderado

(180°), pré-aquecido, por 12 a 15 minutos

ou até dourar ligeiramente. Retire do for-

no e reserve.

Bata rapidamente a clara com o sal e

pincele os biscoitos que ficaram sem as-

sar. Polvilhe com as castanhas picadas e

leve para assar até começar a dourar.

Numa panela, derreta a metade da

geléia sobre fogo baixo e pincele os biscoi-

tos inteiros. Cubra com os biscoitos polvi-

lhados com castanha e peneire por cima

o açúcar de confeiteiro. Preencha o cen-

tro de cada biscoito com mais geléia. Guar-

de-os em latas fechadas.

Biscoito de Chocolate

Ingredientes:

(100 unidades ou 800g)

200g de chocolate meio amargo,

picado

Vá xícara de manteiga (lOOg)

1 '/z xícara de açúcar (270g)

3 ovos

1 Vz xícara de farinha de trigo (180g)

1 xícara de castanha de caju torrada

ou de amêndoa, sem pele, picada

Modo de Fazer

Em uma panela pequena, derreta o

chocolate e a manteiga em banho-maria.

Transfira para uma tigela grande e deixe

esfriar por 3 minutos. Bata com a batedei-

ra acrescentando o açúcar e os ovos, um
de cada vez.

Abaixe a velocidade e adicione a fari-

nha de trigo batendo somente até mistu-

rar. Acrescente as castanhas e mexa. For-

me montinhos com 1 colher (chá) da

massa deixando um espaço de 2,5cm en-

tre cada um e coloque-os na assadeira.

Asse por 1 5 minutos em forno mode-

rado (180°) pré-aquecido, ou até que, pres-

sionando levemente com a ponta do dedo,

ele não achate muito. Deixe esfriar na

assadeira e depois guarde em latas

fechadas.

Estrela de Canela

Ingredientes:

40 unidades (550g)

2 claras

1 '4 de xícara de açúcar (225g)

1 Vz xícara de amêndoa moída

1 Vz colher (sopa) de canela em pó

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

(para polvilhar)

2 colheres (sopa) de açúcar (para polvi-

lhar)

1 xícara de açúcar de confeiteiro

(peneire antes de medir)

2 colheres (sopa) de água

Modo de Fazer:

Bata as claras em neve em velocidade

baixa até obter picos moles. Aos poucos,

adicione o açúcar e continue batendo até

as claras ficarem com picos firmes. Reserve.

Numa tigela média, misture as amên-

doas com a canela e acrescente as claras.

Misture bem, cubra a tigela e leve para

gelar de um dia para o outro. No dia se-

guinte, divida a massa ao meio e abra

uma metade sobre um pano, polvilhando

com a farinha e o açúcar, numa espessura

fina de 5mm.
Corte com um cortador de biscoitos

em forma de estrela e vá colocando-os

numa assadeira untada. Deixe os biscoi-

tos na assadeira, sem cobrir, por 2 horas,

em temperatura ambiente.

Leve para assar em forno baixo (150°)

pré-aquecido, por 30 minutos. Enquanto
isso, misture o açúcar de confeiteiro com
água até ficar liso. Retire os biscoitos do

forno e pincele-os com essa mistura. Vol-

te ao forno e asse por mais 5 minutos (não

se preocupe se a cobertura escorrer um
pouco).

Retire do forno e deixe esfriar ligeira-

mente. Tire da assadeira e deixe esfriar

bem. Guarde em latas bem fechadas.

(Cláudia Cozinha n° 423)
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Artesanato

rranjop
com

Em quase todas as regiões

do Brasil existem bambus.
Com o caule deste arbusto

podem-se fazer lindos e cria-

tivos arranjos para diversas

ocasiões: para mesas, canto

de parede, frente de templos,

lembranças de 15 anos, en-

contros etc. As sugestões a

seguir são da irmã Valdecira

de Oliveira Sacramento,
membro da IB de Andorinhas, Magé, RJ.

O bambu pode ficar em seu estado natural ou ser

lixado, envernizado e pintado com spray prateado

ou dourado. Os acessórios dependem do arranjo

que se quer montar. Se é para ornamentação de

Natal, usar flores, motivos e bolas de Natal; se é

para 15 anos, usar frutas desidratadas, juta. Se é

para arranjo de canto de sala, plantas, cipós, bar-

ba-de-velho, flores desidratadas, ou artificiais etc. E
só usar a criatividade.

/. O material é simples: bambu, serrote ou serra

para serrar o bambu, tesoura, cola, arame, fita du-

pla face, fitas as mais diversas, flores, bolas de Na-

tal, juta, frutas desidrata-

das etc. Para arranjos bem
rústicos, utilizar cipó, bar-

ba-de-velho, parasitas.

2. Serrar o bambu gracio-

samente.

3. O arranjo pode
ser com um bambu,
ou combinados dois

ou três. Fazer o ar-

ranjo antes e amar-

rá-lo de uma só vez,

ou montar peça a

peça. Passar cola no
bambu antes de
amarrar a fita.

4' Pode-se utilizar

o bambu como cas-

tiçal. E um bonito ar-

ranjo. Ou como porta-canetas.

5. Arranjos de mesas de aniversário ou encon-

tro. Serve como lembranças.

SAIBACOMO DECORAR A CASA PARAO NATAL, DE ULTIMA HORA
• ARRANJOS: Festão, juta e telas podem ser a base do

arranjo. Vale também usar fruteiras, vasos e cestas que se

tenha em casa. Para compor, misturar flores e frutas, la-

ços de tecido e palha, bolas e pinhas.

• NO DIA DA CEIA: Ao arrumar a mesa para a hora da

ceia, uma das alternativas sugeridas pelas decoradoras é

montar um arranjo usando as frutas frescas de Natal (que

tém belas cores), misturadas a acessórios dourados e fitas.

• TOALHA DE MESA: Com seis metros de tecido, é

possível fazer uma toalha redonda de mesa para seis luga-

res. Entre combinações, pode-se usar um fundo verde com
um pano de tela dourado por cima ou mesmo a juta, como
fundo, com uma toalha menor de seda natural. Quem

quiser uma mesa mais informal pode usar jogos america-

nos, de preferência com detalhes em brilho.

• BONITO E BARATO: Para dar acabamento ao pé da

árvore, as decoradoras usam tule, bordados em prata e

dourado ou juta. Não é preciso fazer acabamento nos te-

cidos. Para decorar, usar cestos de fibra natural e brin-

quedos antigos, além dos presentes, é claro.

• DEOLHO NOS ACESSÓRIOS: Laços de fita são sem-

pre bem-vindos em qualquer arranjo. Além de dar um
belo colorido, são baratos e substituem outros acessórios.

As pinhas também são um ótimo recurso e podem ser

usadas ao natural ou douradas com spra-j.

O Globo - 17/12/00 ia
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50 Anos de União Feminina Missionária

Batista do Mato Grosso do Sul
(UFMB'MS)

A UFMB-MS completou, no dia 1°

de fevereiro de 200 1 , 50 anos de abenço-

ados serviços em prol da causa da UFM
no estado do Mato Grosso do Sul.

Para marcar as comemorações foi re-

alizada uma gincana, primeiro em nível

de associação, com 17 pontos, e segun-

do em nível estadual, com 10 pontos.

Em ambas as gincanas, foi vencedora a

MCA da Igreja Batista Belo Horizonte.

O segundo lugar ficou com a MCA de

Vila Célia, ambas igrejas em Campo
Grande.

O ponto alto das programações foi a

festa dos 50 anos das comemorações,

realizada no templo da PIB de Campo
Grande, quando houve desfiles, surpresas, apresentações das or-

ganizações e muita gratidão.

A UFM Batista do MS foi organizada em 1° de fevereiro de

1951, com oito organiza-

ções. A primeira diretoria

foi assim constituída:

Presidente: Dionina
Vasconcelos;

Vice-presidente: Ana
Wollerman;

Secretária correspon-

dente-tesoureira: Mary
Bridges.

Deu posse à nova dire-

toria, na ocasião, o Pr.

Rubens Lopes.

Ao com-
pletar 50 anos,

a UFMB-MS

MCA Ji> lííivjn ButisCii cm Belo /-fon:onu

venceJoiii du ainaiua.

Encrega Jos troféus às campeãs Ja gincana estadual

conta com 169 organizações e 3.163 participantes.

Louvamos a Deus pela vida de tantas mulheres, usadas em
todos estes anos, que deixaram suas marcas e seu trabalho.

As metas das organizações para os próximos
cinco anos são:

- Intensificar o treinamento da liderança das Associações e

implementar o espírito missionário desenvolven-

do projetos.

- Realizar o VII Congresso Estadual.

- Atuar junto às Associações na contextuali-

zação dos objetivos de cada organização.

- Equipar as lideranças das Associações para

dinamizar o trabalho da igreja local.

- Cooperar e participar ativamente do pro-

cesso de reestruturação denominacional.

Tarefas para a Gincana de Ouro - Estadual

1 . Preenchimento da ficha de inscrição.

2. Participação da MCA nas ofertas especiais

da UFM (30 pontos).

3. Promover uma série de conferências evan-

gelísticas durante o ano (100 pontos).

4. Realizar encontros trimestrais com as orga-

nizações filhas (30 pontos para cada encontro).

5. Desenvolver atividade de ação so-

cial no campo da igreja (100 pontos).

6. Estudo em grupo de um dos livros

indicados (50 pontos).

7. Promover uma programação es-

pecial na igreja em que se comemore os

50 anos da nossa UFM (100 pontos).

8. Participar do VII Congresso da
UFMBB em Foz do Iguaçu (20 pontos).

9. Mandar o relatório anual para a

secretária de sua associação.

Gincana da UFMB da ACIBAMS
- Associação

1 . Escrever uma peça de teatro sobre

os 50 anos (50 pontos).

2. Fazer uma poesia inédita sobre os

50 anos da UFMB (50 pontos).

3. Fazer uma música inédita

sobre os 50 anos da UFMB (50

pontos).

4. Fazer uma obra de arte so-

bre os 50 anos (tela, prato de

porcelana, troféu) - 50 pontos.

5. Promover um dia de lazer

para a MCA local (100 pontos).

6. Fazer em artesanato algo

sobre os 50 anos da UFMB (50

pontos).

7. Fazer algo em prol dos se-

minaristas ou do Seminário Te-

ológico Batista do Oeste (100

pontos).

8. Apresentar as atividades

de 1 a 7 na igreja local (100 pon-
tos).

9. Entregar o relatório de ati-

vidades e fundo missionário da
MCA mensalmente

(25 pontos).

10. Promover o

funcionamento de
mais uma organiza-

ção filha (50 pontos).

11. 150 pontos para a UFM da igreja que tiver: MCA, JCA,
MR e AM em atividade.

12. Fazer uma série de conferências evange-

lística.

13. Cada organização (MCA e JCA) estudar

em grupo um dos livros: "Tal Cristo, Tal Cris-

tão" ou "Somos do Senhor" (50 pontos).

14. Entregar uma oferta de R$ 50,00 para a

UFMB da ACIBAMS (100 pontos).

15. Entregar dentro do prazo as ofertas de:

Educação Feminina e Dia Batista de Oração
Mundial (25 pontos).

16. Enviar fotos e boletim de qualquer ativi-

dade realizada.

1 7 . Participar do Curso de Liderança Setorial

da UFMB -

AC (50 pon-

tos).

MCA da Igreja Batista Mia Celia -

»

MCA e A.\f no destile com
trajes dos anos 30 (irmã Elenir

e sua tilha Milena)
1

Visão Missionária 4T2001 27



Vida cristã

la

ucia
A Mulher do Livro de Deus

"Bein'aventurados os que
têm fome e sede de justiça,

porque eles serão fartos/'

(Mt5.6)

jOECILA AYRES SANT'ANA SILVA, RJ

' Assi^ aconteceu com Maria Lú-

cia. Ela vivia na região dos canaviais,

interior de Campos, RJ. Não tinha

certeza da existência de Deus, mas

procurava por Ele todas as manhãs,

bem cedo, ainda escuro, embaixo de

um pé de laranja. Ajoelhava-se, fazia

a oração de Pai-Nosso e dizia: "Deus,

se Tu existes, mostra-me de alguma

forma."

O tempo ia passando e ela trazia

consigo as marcas de alguém que não

tinha esperança na vida. Vivia mal

com o marido, sentia-se como se es-

tivesse no inferno, e seu maior dese-

jo era a confirmação da existência de

Deus.

Em 1970, nasceu Rosinei, sobri-

nho do marido de Maria Lúcia. Aos

três meses de idade, Rosinei foi in-

ternado no Hospital dos Plantadores

de Cana, com um caroço na testa,

diagnosticado como um tumor ma-

ligno. Após a cirurgia, o médico cha-

mou os pais do menino e disse que

ele teria, no máximo, mais seis meses

de vida, porque o câncer já tinha es-

palhado raízes. O desespero tomou

conta da família, mas, apesar disso,

o menino crescia como se nada ti-

vesse acontecido. Perto de se esgo-

tar o prazo fatal, apareceu outro ca-

roço, no mesmo lugar, só que muito

maior: parecia uma laranja. Em pou-

cos dias, o caroço já havia deforma-

do totalmente o rosto do menino e

aquele hospital não pôde mais atendê-

lo. Foi encaminhado para um hospi-

tal em São Cristóvão, na cidade do

Rio de Janeiro. Com ele vieram seus

pais e o médico de Campos.

Nesse período, enquanto estava in-

ternado, recebeu a visita de duas cren-

tes, que cumprindo o "ide" de Jesus,

iam pelos hospitais distribuindo fo-

lhetos e confortando os doentes. Elas

leram com Marlene, mãe de Rosinei,

os Salmos 86, 88 e 91, recomendan-

do-lhe que orasse e confiasse que

Deus podia curar o seu filho. Pre-

sentearam-na, então, com uma Bíblia,

já usada, pedindo-lhe que a lesse.

Rosinei foi operado. O novo prog-

nóstico era de que vivesse talvez seis

anos, porque as raízes do câncer ti-

nham vindo para fora junto com o

caroço.

Ao saber que a cunhada e o so-

brinho já haviam voltado para casa,

Maria Lúcia pediu ao marido que a

levasse para visitá-lo enquanto ele

fosse encher o caminhão com cana.

A primeira coisa que Marlene fez foi

mostrar-lhe o Livro (ela havia esque-

cido o nome e a capa já estava tão

gasta que não se lia mais a palavra

Bíblia), dizendo que era o Livro de

Deus, que habitava no esconderijo

do Altíssimo. Maria Lúcia se espan-

tou e perguntava-se como era possí-

vel Deus ter um livro.

Percebendo que a cunhada já sa-

bia os Salmos de cor, pediu-lhe o li-

28 Visão Missionária 4T2001



vro emprestado

para decorar tam-

bém. Marlene

disse-lhe que não,

pois seu marido

era "o diabo em
forma de gente" e

seria loucura che-

gar em casa com

aquele livro.

Tiveram então

a idéia de

escondê-lo num
saco, cobrindo-o com espigas de mi-

lho, para que ele não desconfiasse.

Marlene chamou-o, com os três ho-

mens que o ajudavam no caminhão,

para tomar café com leite, enquanto

Maria Lúcia levava o saco para o ca-

minhão e lá ficou esperando o mari-

do. Ao perceber o saco, ele quis sa-

ber o que continha e, não convenci-

do com a resposta de que era milho,

presente de Marlene, para fazer papa,

abriu-o e despejou tudo no caminhão.

Viu o livro, jogou-o num pântano

próximo e deu um forte soco na ca-

beça de Maria Lúcia, que chorou

muito: de dor, pelo soco; de tristeza,

por perder o livro, e de vergonha,

por ser agredida na frente daqueles

homens.

Ao voltar para casa (rosto incha-

do e um enorme inchaço na cabeça),

o sogro perguntou-lhe o que aconte-

cera. Enquanto tentavam baixar o

edema com uma faca, ela respondeu:

- Foi tudo por causa do "Livro de

Deus", que habita no esconderijo.

- Que esconderijo?

- Não sei, deve ser uma árvore ou

uma casa, mas de uma coisa eu te-

nho certeza: se Deus existe e se esse

livro é dEle, Ele vai colocá-lo nas

minhas mãos e eu terei o prazer de

lê-lo, mesmo que morra logo depois.

Seis anos se passaram. Maria Lú-

cia perguntava, sem desânimo, a to-

dos que encontrava, se conheciam o

"Livro de Deus" e como poderia

obté-lo. Ninguém sabia. As pessoas,

pensando que ela fosse meio doida,

passaram a referir-se a ela como "a

mulher do Livro de Deus".

Enquanto isso, Rosinei crescia sem

problemas, mas agora, era Maria Lú-

cia que precisava ir ao Rio para que

seu filho, Paulo, portador de uma de-

ficiência física, fosse operando no

Hospital Geral de Bonsucesso.

No Rio, Maria Lúcia foi visitar sua

irmã Lacilda, que não via há muitos

anos. Na casa da irmã, um susto:

em cima da televisão, um livro pre-

to, igual ao que ela perdera. Emoci-

onada, perguntou à

irmã:

- Esse livro é o

que tem escrito

JLrmã Maria
Lúcia em
seu traballio

no serviço

voluntário

de
Capelania

da Conven'
ção Batista

Carioca.

"aquele que

habita no esconderijo?

- Sim, é o Salmo 91 - respondeu

Lacilda.

iscaria Lúcia com seus

netos.

Chorando de alegria, Maria Lú-

cia sentia-se como uma mãe que en-

contra o filho perdido.

- Agora eu sei que Deus existe e

que este, verdadeiramente, é o livro

dEle.

\íaria Lúcia no
trabalho com as

Mensageiras do Rei
em sua igreja

Ao saber de toda a his-

tória, Lacilda deu-lhe de

presente o precioso livro.
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Maria Lúcia e seu esposo

na formatura da filha.

Depois de oito dias no Rio de Ja-

neiro, Maria Lúcia recebeu a notícia

de que seu marido fora assassinado,

em Campos, por envolvimento em

adultério.

Retornando à sua casa, Maria

Lúcia quis mostrar a todos que o li-

vro procurado durante seis anos exis-

tia mesmo, mas uma parente tomou-

o de suas mãos e jogou-o num bra-

seiro. Maria Lúcia gritou desespera-

da. Sua cunhada, rapidamente e sem

que a outra parente visse, retirou-o

e abafou o fogo com sua saia, escon-

dendo-o. Para que ela não percebes-

se, Maria Lúcia continuou a gritar.

Muitas páginas foram queimadas

e de algumas restou apenas a meta-

de. Ela e a cunhada colocaram o li-

vro num saco plástico, abriram um
buraco na terra, bem longe de casa,

e o enterraram. Uma vez por sema-

na, quando iam buscar água, elas de-

senterravam o livro, e sem que nin-

guém as visse, debaixo de um pé de

jenipapo, liam o "Livro de Deus"..

Não era fácil entender alguns tex-

tos porque faltavam páginas. Mas elas

liam, criam e podiam sentir como

suas vidas eram preciosas para Deus.

Certa vez, ao lerem "aquele que crê

em mim, ainda que esteja

morto viverá", elas se pre-

ocuparam muito, achan-

do que todos se assusta-

riam quando elas, mortas,

se levantassem do caixão,

durante o velório.

Durante os três anos o

filho de Maria Lúcia se

tratou, passando por oito

cirurgias, no Hospital de

Bonsucesso. O sofrimen-

to foi grande, mas ela, vi-

úva, podia, então, viver

em paz e ler o "Livro de

De

Logo depois, mudou-se para o

centro de Campos e foi trabalhar

como costureira de uma
fábrica. O trabalho era

muito, mas elas queria en-

tender melhor o que esta-

va escrito no livro. A so-

lução foi fazer vários

bilhetinhos e mandar que
|^

os filhos saíssem pela ci- ^
dade mostrando-os às pes-

soas. O bilhete dizia:

"Procuro um lugar para

aprender sobre o Livro de

Deus". A resposta não tar-

dou. Num dos papéis,

veio o nome da Igreja Ba-

tista Jóquei Clube, o en-

dereço e o horário do cul-

to. Lá Maria Lúcia se con-

verteu, através do Pr. Francisco.

Quatro anos depois da morte do

marido, com o sobrinho Rosinei já

curado, ela casou-se novamente e

veio morar no Rio de Janeiro, sendo

batizada na Igreja Batista Jardim Novo

Realengo, pelo Pastor José Hes-

panhol.

Hoje, Maria Lúcia, o marido e a

filha Dirlene são membros da Igreja

Batista Memorial do Mallet, onde ela

é diaconisa, e goza da verdadeira fe-

licidade de ter a Cristo como Sal-

vador.

Já distribuiu dezenas de Bíblias e,

por seu intermédio, muitos de seus

familiares, inclusive Rosinei, são hoje

convertidos.

A parente que queimou a Bíblia

converteu-se e morreu em 2000, guar-

dando, até a sua morte, a Bíblia quei-

mada como uma relíquia.

Sentindo-se chamada para desen-

volver um maior trabalho missioná-

rio, Maria Lúcia trabalha hoje com a

missionária Liege no serviço volun-

tário de Capelania da Convenção Ba-

tista Carioca, dando assistência espi-

ritual aos doentes do Hospital Muni-

cipal Souza Aguiar (um dos maiores

Adiaria Lúcia e seu esposo

do Rio de Janeiro) e do Hospital Es-

tadual Albert Swaitzer. Pode assim

levar a Palavra de Deus a tantos que,

como sua cunhada, anos atrás, vivem

momentos de dor e angústia num lei-

to de hospital, dando-lhes o confor-

to de poder conhecer a Jesus como

Salvador através do precioso "Livro

de Deus".

Que nós possamos também sentir

a grande responsabilidade que temos

diante de tantos que anseiam pela

palavras vida do Deus vivo!
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Plano Cooperativo
O que é isso?

PR. SALOVI BERNARDO, Rj

Coordenador Geral do CPC da CBB

Como se poderia responder às provocações do título

deste artigo?

Depende do time no qual você joga ou para o qual você

torce.

Se você joga ou torce para o timeNÀOTENHO NADA
COM ISSO, o Plano Cooperativo é uma iniciativa de 42

anos e que já está ultrapassada e já deu o fruto que tinha

que dar, se é que deu algum fruto!

E algo que já morreu e não foi avisado de que está

morto!

As igrejas não dão mais o Plano Cooperativo, as con-

venções estaduais diminuíram seus percentuais de repasse

para a CBB, a ponto de que algumas já agem como se não

tivessem mais que enviar o PC nacional!

Este time joga pesado mesmo!

Declara: "Não coopero porque não sei o que é feito

com a 'fortuna' que é arrecadada e enviada para a CBB".

Uai, como diz o mineiro, está morto e arrecada

fortuna!

Ou esta "fortuna" é um tico de nada ou o Plano não

está morto!

Mas, o time NÀO TENHO NADA COM ISSO é as-

sim mesmo, nem verifica direito se está morto ou não.

Quando o NÀO TENHO NADA COM ISSO afirma

que ninguém sabe o que é feito com a Plano Cooperativo,

está declarando que: a) não vai aos trabalhos da sua asso-

ciação, da sua convenção estadual e não comparece às

assembléias da CBB; b) está confessando que não lê os

relatórios financeiros, abundantes, que são publicados, no
caso das convenções estaduais e da CBB, em forma de

livros; c) dispensou o direito que todo batista tem de se

informar nas fontes e pedir explicações; d) mantêm a tra-

dição dos nada-com-issianos. Se não tem nada com isso,

como vão apoiar e participar de um PLANO COOPERA-
TIVO?

O outro time é o do: TENHO TUDO A VER COM A
COOPERAÇÃO. Se você joga ou é torcedor desse time,

o Plano Cooperativo é uma iniciativa de 42 anos, que tem
apresentado resultados positivos, mas que precisa de mais

cooperação, e ser melhorado. Você raciocina assim: afi-

nal qual é o plano que não precisa de ser melhorado? De-

pois de pensar responde: só o plano de Deus para a salva-

ção dos pecadores! Só ele é perfeito. Porque é plano de

Deus. Se fosse humano, precisaria de reforma.

Pois bem, o Plano Cooperativo não morreu, não
obstante os apedrejamentos e a inanição à qual muitos o

têm submetido, e está produzindo frutos!

Muitas igrejas participam dele de alguma forma, prova-

velmente a maioria, enviando mensalmente sua participa-

ção. Outras não são tão fiéis e comparecem com certa

frequência. Outras se lembram de quando em quando,

que é bom cooperar, que traz alegria participar da obra

com a qual todos cooperam e resolvem ser parte do corpo

e remetem lá sua contribuiçãozinha. Assim como faz aquele

crente, no qual nenhuma igreja tem prazer. Resmunga o

tempo todo e, de vez em quando, só para não ficar em
branco o ano todo, dá uma ofertinha, um desencargo de

consciência!

Os que passam daí já aderiram ao time do NÀO TE-
NHO NADA COM ISSO.

O Plano Cooperativo deve ser assunto de discussão,

porém, se ele não for, primeiro, objeto de PARTICIPA-
ÇÃO, a discussão não tem sentido.

Suas virtudes começam a partir do seu nome: Plano

Cooperativo. PLANO significa que tem objetivo. Princí-

pio, meio e fim. COOPERATIVO lembra que a coopera-

ção é a alma do progresso da causa de Cristo na igreja e

na denominação, como em todo lugar. A cooperação é a

arma poderosa da sobrevivência e do progresso.

A cooperação, torna todas as pessoas importantes,

porque o que é significativo não é com quanto se coope-

ra, e, sim, se coopera na medida da sua possibilidade.

A cooperação, cria parcerias, e a mais importante é a

revelada por Paulo quando declara: "Porque nós somos
cooperadores de Deus" (1 Co 3.9"' e outras como os tex-

tos de Marcos 16.20, Romanos 8.20, Filipenses 1.5 e

Colossenses 4.7 a 18.

Finalmente, o Plano Cooperativo lembra ao crente que
ele precisa entregar seu dízimo para o sustento da igreja e

que parte dele percorre o mundo abençoando vidas, quan-

do sua igreja entrega o seu dízimo dos dízimos, que é o

Plano Cooperativo, para o sustento da obra
denominacional.

O PLANO COOPERATIVO É ISSO! „
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Missões

Johann Sebastian

^^Louvando a Deus com salmos^ e hinoSy

e cânticos espirituais^^

PR. FRANKLIN FERREIRA, Rj

O erudito anglicano
Stephen Neil, certa vez arris-

cou a opinião de que os mais

notáveis monumentos do pro-

testantismo deveriam ser en-

contrados na pintura de

Rembrand van Rijn, na arqui-

tetura da Catedral de São
Paulo, em Londres, de

Christopher Wren, e na mú-
sica de Johann Sebastian

Bach. Coincidentemente, no
mundo da música clássica não

se falou de outra coisa em
2000: os 250 anos da morte

de Johann Sebastian Bach.

Gravadoras lançaram cole-

ções, orquestras prepararam

festivais, rádios colocaram no

ar programas comemorati-
vos, revistas publicaram
edições especiais. Não se via

tal rebuliço desde 1992, quan-

do se comemorou 200 anos

da morte de Wolfgang
Amadeus Mozart. A obra de Bach é

a maior unanimidade da história da

música. Ninguém ousa profaná-la,

ninguém se arrisca a desqualificá-la.

Não há defeitos em Bach, de sua me-

nor peça para cravo à Missa em Si

Menor. Bach compôs copiosamente,

deixando mais de 1000 obras.

Um Músico
Prematuro

No dia 21 de março de

1685 nasceu na cidade de

Eisenach, na Turíngia, região

central da Alemanha, Johann

Sebastian Bach, filho do pro-

fessor de violino e viola

Johann Ambrosius Bach e de

Elisabeth Laemmerhirt.
Quando ele tinha a idade de

nove anos, sua mãe morreu,

e no ano seguinte perdeu seu

pai. Assim, em 1695, Bach foi

morar em Ohruft, distante 48

km da sua cidade natal, com
seu irmão mais velho, Johann

Christoph. Nesta cidade, au-

xiliado pelo irmão, que era

organista da igreja luterana

de São Miguel, Johann
Sebastian progrediu gran-de-

mente na música, tendo
aprendido a tocar órgão e cravo.

Em Ohrdruf, Bach conheceu
Johann Pachelbel, músico renomado
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em sua época, e por ele foi influenci-

ado. Em 1700, o jovem Bach trocou

a cidade de Ohrdruf por Lúneburg,

onde passou a ganhar a vida como
cantor em dois corais. Entretanto,

Bach procurava sempre estar perto

dos maiores músicos do seu tempo,

como o compositor Georg Boehm e

o organista Jan Adams Reinken. Em
1701, começou a tomar lições de ór-

gão e a compor para esse instrumen-

to. Bach deixou de cantar na adoles-

cência, por causa da mudança de voz.

A partir de então, o jovem começou

a tocar instrumentos de cordas, nos

quais tinha sido iniciado pelo pai.

Em 1703, Bach transferiu-se para

Weimar. A essa altura já havia com-

posto alguns importantes trabalhos,

como Cristo Jaz nos Braços da Mor-

te, um prelúdio de coral para órgão.

Lá, para solucionar seus inúmeros

problemas financeiros, Bach empre-

gou-se como violinista na corte do

Duque de Weimar, Johann Ernst.

Nesse mesmo ano, foi nomeado or-

ganista da igreja luterana de São
Bonifácio, na cidade de Arnstadt.

Nessa época, Bach começou a pro-

duzir grandes obras, tanto corais,

como Cantata de Páscoa, quanto ins-

trumentais, como Fantasia e Fuga em
Sol Maior. Em Arnstadt, algumas

mudanças não foram bem vistas pe-

los fiéis, que perderam por completo

a paciência ao ouvirem a voz de uma
mulher no coro, contrariando o cos-

tume de não permitir intérpretes fe-

mininos no templo.

No ano de 1 707, Johann Sebastian

Bach se casou com sua prima Maria

Barbara Bach (a voz feminina que

indignara os fiéis em Arnstadt). Ela

morreu em 1719. Deste casamento,

Bach teve 7 filhos. Três deles se tor-

naram músicos: Wilhem Friedemann,

Carl Philipp Emanuel e Johann
Gottfried Bernhard. A hostilidade fez

com que Bach aceitasse o cargo de

organista na igreja luterana de São

Brás, em Múhlhausen, em 1707. Pela

primeira vez, Bach teve uma cantata

publicada, a Deus é o meu Rei. Mas
a música do organista não agradava

a todos os membros da igreja, que

defendiam maior sobriedade duran-

te os cultos. Aliado ao fato de ser de

outra cidade, a presença de Bach em

Múhlhausen tornou-se impossível, e

em 1 708 ele pediu demissão do cargo

de organista da igreja. De lá, o músi-

co foi para Weimar, onde foi nomea-

do organista e diretor da orquestra

da corte do príncipe Wilhelm Ernst.

Novas
Possibilidades

A partir de então, o compositor

atravessou um período de prosperi-

dade, tendo sido promovido, em
1714, a maestro de concertos. Mas o

que ele ambicionava era o cargo de

mestre de capela, que perdeu em 1716

para um músico medíocre, Johann

Wilhelm Drese. O pastor Erdmann
Neumeister, de Hamburgo, era au-

tor de mais de 600 hinos e pastor da

igreja luterana de São Jacobi. Ele

conhecia Bach e queria que este vi-

esse para a sua comunidade como
Kantor. Mas Bach não possuía os

4.000 marcos para "doar" à caixa da

igreja caso fosse escolhido como
Kantor pelo conselho da cidade. As-

sim, um músico inferior, com dinhei-

ro, acabou sendo nomeado, perden-

do assim a igreja de São Jacobi e a

cidade de Hamburgo a chance de se

tomar o centro da música cristã.

Neumeister ficou indignado e entris-

tecido, e em seu sermão de Natal, ao

pregar sobre o "Cântico dos Anjos",

proferiu as palavras: "Se um dos an-

jos de Belém descesse dos céus e sou-

besse tocar divinamente e quisesse ser

organista na igreja de São Jacobi, mas
não tivesse dinheiro, teria que voar

de volta ao céu".

Bach, ofendido, resolveu procu-

rar outro emprego, já que nesta épo-

ca tinha alcançado fama e contava

com boas relações. Encontrou uma
nova função em Kõethen, na corte

do príncipe Leopold Anhalt-
Kõethen. Para lá se mudou com a

família. Foram cinco anos frutíferos.

Como Leopold era membro da igre-

ja reformada (presbiteriana) alemã,

Bach não podia escrever música para

o culto, ficando restrito à música ins-

trumental - nesta época as igrejas

reformadas só cantavam salmos. Da-

tam dessa época os Concertos de

Brandenburgo, o Cravo Bem-Tem-
perado, a maior parte de sua música

de câmara, as suites orquestrais. Foi

um período de tranquilidade finan-

ceira e de aprofundamento cultural.

Entretanto, ao regressar de uma
viagem a Carlsbad, em 1720, soube

Bach que sua esposa havia morrido

e já estava enterrada. Decidido a

abandonar Kõethen, Bach partiu para

Hamburgo, de onde voltou sem uma
razão aparente. Em 1721, ele se ca-

sou novamente, dessa vez com a so-

prano Ana Magdalena Wilcken, can-

tora da corte de Kõethen. Com ela

teve treze filhos, dos quais dois tam-

bém se tornaram músicos: Johann
Cristoph Friedrich e Johann
Christian. No ano seguinte, Bach

candidatou-se à diretoria da Escola

luterana de São Tomás, em Leipzig,

mas somente em 1 723 foi aceito como
diretor, tendo sido tachado de "me-

díocre" pelos membros do Conselho

de Leipzig - ele passou a ganhar me-

nos e cumprir tarefas que não eram

de seu agrado. No entanto, foi em
Leipzig que compôs a maioria de suas

cantatas, missas, oratórios e as pai-

xões mais conhecidas - de São João

e São Mateus. Paixões são narrações

da morte de Cristo, de acordo com
os relatos dos Evangelhos. As primei-

ras datam da Idade Média, e no
Renascimento começaram a ser com-

postas paixões com partes polifônicas

- especialmente os coros, que repre-

sentam as falas do povo. As falas de

Cristo, até então, não eram
musicadas. Na Alemanha, os com-

positores iniciaram a tradição de se

inserir hinos luteranos em meio à

narrativa do Evangelho. E essa tradi-

ção musical que Bach náo apenas

continuou, mas aperfeiçoou.

Em 1728, na sexta-feira santa, Bach

apresentou sua Paixão Segundo São

Mateus, obra que foi recebida com
hostilidade pelo público. As paixões

de Bach são em forma de oratório.

Elas são compostas de coros (que

representam a multidão, o povo),

corais (orações em estilo coral, se-

melhantes ao hinário luterano),

recitativos (as falas do evangelista, de

Cristo e de outros personagens) e

árias (reflexões poéticas sobre a pas-

sagem de Jesus). Os recitativos e co-

ros são retirados do Evangelho, e as

árias e corais são textos poéticos
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originais. A narrati\'a geralmente é di-

vidida em dois grandes capítulos: o

primeiro é mais teológico e trata das

profecias, da traição de Judas e da

prisão de Jesus; o segundo tem mais

ação e trata do julgamento de Jesus e

de sua crucificação. A primeira par-

te se inicia com um coral, que tenta

resumir toda a Paixão de Cristo. A
segunda se encerra como uma des-

pedida, triste mas esperançosa. Tra-

dicionalmente, entre as duas partes

o pastor da congregação fazia seu

sermão.

Até 1730, a convivência de Bach

com os membros do Conselho de

Leipzig foi um tanto problemática, e

seu salário foi suspenso por um mês.

Em setembro de 1730, no entanto,

foi nomeado um novo reitor para a

Escola de São Tomás, e o músico

viveu em relativa tranquilidade a partir

de então e até 1734, quando foi no-

meado por Johann August Ernesti

para a reitoria da escola. Acontece-

ram tantos problemas que Bach foi

nomeado compositor da corte, um
título honorífico, mas que deu ao

compositor relativa paz.

Qual sua Relevância

Para nós Hoje?

Em primeiro lugar, Bach é impor-

tante para nós hoje ao nos ajudar a

relacionar de forma madura a dou-

trina da criação e a arte cristã. En-

quanto que para a tradição reforma-

da o mandato para a arte se baseia

na doutrina da criação, Lutero insis-

tiu que a arte religiosa tinha que re-

fletir a humanidade de Jesus como o

espelho de Deus: Bach refletiu este

entendimento em sua Paixão segun-

do São Mateus e na Paixão segundo

São João - assim como os grandes

pintores Albrecht Dúrer, Matthias

Grúnewald e Lucas Cranach, todos

luteranos. O teólogo medieval Hugo
de São Vítor disse que "o propósito

da arte [cristã] é levar o espectador a

uma realidade além da arte em si".

Então, alguns critérios podem nos

ajudar a avaliar se determinada reali-

zação humana realmente é "arte": a

obra de arte é tecnicamente boa? A
obra de arte possui autenticidade e

integridade artística - isto é, ela luta

contra os clichés? A obra de arte

corresponde à verdade?

Precisamos lembrar que o teólogo

da Igreja está sujeito à obrigação de

submeter as afirmações teológicas ao

exame de uma comunidade particu-

lar de uma forma que o artista não

está. Os artistas cristãos recorrem

tanto à totalidade da tradição cristã

como aos pontos de vista de uma tra-

dição particular. O artista também
pode utilizar todas as áreas da expe-

riência humana. Qualquer tentativa

de forçar a vida cultural a se ajustar

a uma tradição em particular sufoca-

ria a liberdade e a criatividade e, no

melhor dos casos, produziria propa-

ganda.

Em segundo lugar, ao nos ajudar

a lembrar o alvo do culto. Quase to-

das as obras de Bach têm no seu prin-

cípio as letras "J. J." e, em seu final,

"S. D. G." No início, Bach pede: "Jesu

Juva!" - do alemão, "Jesus ajuda!", e

ao ter escrito a última nota, escreve:

Soli Deo Gloria! - do latim, somente

a Deus a glória. Neste "Jesu Juva",

Bach não somente admite sua pró-

pria indignidade e inabilidade de fa-

zer algo agradável aos olhos de Deus

sem a sua ajuda, mas confessa tam-

bém a sua fé em Jesus como seu Sal-

vador. O Soli Deo Gloria é o louvor

a Deus que brota de sua gratidão pela

ajuda recebida.

Em terceiro lugar, a importância

de Bach consiste em nos ajudar a

relacionar música e teologia. Ele era

membro da igreja luterana e tinha ina-

balável fé no Evangelho, provando

isso em suas inúmeras obras. O des-

taque são suas mais de 200 cantatas,

que compôs ao longo da vida. As mais

conhecidas são as BWV 4, 78, 82,

140, 147 e 202, mas todas despertam

interesse. Entre as obras maiores, des-

tacam-se o Oratório de Natal e as

grandes paixões de São João e, prin-

cipalmente, de São Mateus. Esta úl-

tima é considerada por alguns o mai-

or monumento da música ocidental.

É profundamente espiritual e medi-

tativa. Sendo protestante, Bach es-

creveu poucas obras em latim, entre

elas o Magnificar e a suprema Missa

em Si Menor. Podemos perceber seu

amor pela fé bíblica lendo abaixo tre-

chos de algumas de suas obras - mas
como elas se tornam mais belas, ao

serem escutadas!

Oratório de Natal (estreou no na-

tal de 1734, na Igreja de São Tomás,

em Leipzig): N" 7. Coral: "Pobre veio

à terra, / quem saberá honrar como
merece / o amor que nos oferece

nosso Salvador? / Que Ele tenha pi-

edade de nós / sim, quem compre-

enderá alguma vez / quanto lhe afe-

tam os desgostos da humanidade? /

Que a riqueza nos seja dada nos céus.

/ O Filho do altíssimo descende à

terra / porque deseja salvar os ho-

mens / e tornar-nos iguais aos seus

anjos. / Por isso. Ele mesmo fez-se

homem. / Senhor, tem piedade!"; N°

37. Recitação: "Emanuel, ó doce pa-

lavra! / Meu Jesus é meu pastor, /

meu Jesus é minha vida, / meu Jesus

deu-se a mim, / meu Jesus estará sem-

pre / ante meus olhos. / Meu Jesus é

meu gozo, / meu Jesus conforta meu
peito e meu coração. / Jesus, Ama-
do de minha vida, / Prometido de

minha alma, / Tu que deu a vida por

mim, na amarga madeira da cruz! /

Vem! Quero abraçar-te com alegria,

/ meu coração nunca se separará de

Ti! / O, toma-me e leva-me contigo!"

Paixão segundo São Mateus (es-

treou na sexta-feira santa de 15 de

abril de 1729, na Igreja de São To-

más): N° 29. Coral: "Oh, homem,
chora teu grande pecado, pelo qual

Cristo deixou o seio do seu Pai, des-

cendo à terra. De uma Virgem doce

e pura / nasceu para nós, / para ser

o Mediador. / Deu vida aos mortos

/ e curou os doentes, / até que che-

gou a hora / de ser sacrificado por

nós, / de carregar sobre a cruz / o

pesado fardo dos nossos pecados.";

N° 40. Coral: "Mesmo que eu me
afaste de Ti, / voltarei de novo ao

teu lado; / Pela angústia e tormentos

da morte / fez-se Teu Filho seme-

lhante a nós. / Não nego a minha

culpa, / mas a Tua graça e benevo-

lência / são muito maiores que o meu
pecado, / que sempre carrego

comigo."
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Paixão segundo São João (estreou

na sexta-feira santa de 7 de abril de

1724, na Igreja de São Nicolau): N"

1. Coral: "Senhor, soberano nosso,

cuja glória / reina sobre todo o mun-

do! / Mostra-nos, por meio da tua

paixão, / que Tu, o verdadeiro Filho

de Deus, / todo o tempo, inclusive

na época / da maior humilhação, /

foste enaltecido!"; N" 11. Coral:

"Quem te golpeou, meu Salvador, /

e tão rudemente maltratou? Tu não

/ és um pecador como nós / e nos-

sos filhos, nenhuma falta / cometes-

te. Eu, eu e meus pecados, / tantos

como grãos de areia há / nas praias,

somos os causadores / da pena que

te aflige, / do sacrifício que pade-

ces."; N" 22. Coral: "Graças ao teu

cativeiro. Filho de Deus, recobramos

nós a liberdade; a tua prisão / é o

trono da graça, o lugar da / liberda-

de para todos os piedosos; pois / se

não tivesse aceitado a escravidão, /

a nossa duraria eternamente."; N° 40.

Coral: "Ai, Senhor, faz com que o

teu Anjo, no último / momento, leve

a minha alma ao seio de Abraão; /

que o meu corpo, no seu lugar de

repouso, / descanse docemente e sem

pesares até / o dia do juízo final!

Quando da / morte acorde, que os

meus olhos te / vejam com toda a

alegria, ó Filho de / Deus, Salvador

meu e Trono da Graça! / Senhor Je-

sus Cristo, atende-me, / louvar-te

desejo eternamente!"

Missa em Si Menor: Kyrie: "Se-

nhor, tem piedade./ Cristo, tem pie-

dade. / Senhor, tem piedade."; Cre-

do: "Creio em um só Deus. / Pai

todo-poderoso, / criador do céu e

da terra, / de todas as coisas visíveis

/ e invisíveis. / E em um só Senhor,

/ Jesus Cristo, / filho unigénito de

Deus / e nascido do Pai / antes de

todos os séculos. / Deus de Deus, /

Luz de Luz, / Deus verdadeiro do

Deus verdadeiro, / gerado, não cria-

do, / consubstancial ao Pai, / por

quem todas as coisas foram feitas. /

Quem por nós, os homens, / e por

nossa salvação, / desceu dos céus, /

E encarnou-se, / por obra do Espíri-

to Santo, / na virgem Maria, / e se

fez homem. / Foi crucificado por nós,

/ padeceu sob Pôncio Pilatos / c foi

sepultado. / Ressuscitou ao terceiro

dia, / segundo as Escrituras. / Su-

biu ao céu, / e está sentado à direita

do Pai, / e outra vez há de vir com
glória, / para julgar os vivos e os

mortos, / e o seu reino não terá fim.

/ E no Espírito Santo, / Senhor e

fonte da vida, / que procede do Pai

e do Filho, / que com o Pai e o Filho

/ é adorado e glorificado, / e que

falou através dos profetas. / Creio

na santa igreja, / católica e apostóli-

ca. / Confesso um só batismo, para

perdão dos pecados. / Espero a res-

surreição / dos mortos / e a vida eter-

na. Amém."; 24. Aria: "Cordeiro de

Deus / que tiras os pecados do mun-

do, / tem piedade de nós."

Para Bach, as palavras da Escritu-

ra eram a parte mais importante da

composição. De próprio punho, ele

copiava para si uma partitura com-

pleta da obra, sublinhando com tinta

vermelha todas as palavras do texto

bíblico.

Em quarto lugar, a importância de

Bach se destaca ao nos ajudar a rela-

cionar música e pregação. Bach foi

um pregador das riquezas da graça

de Deus. Nós não podemos ouvir os

sermões de Martinho Lutero, temos

que lê-los como lemos os sermões de

outros grandes pregadores que já

descansam no Senhor. Os sermões

de Bach ainda ressoam no dia de

hoje. Estes sermões - suas cantatas,

oratórias, motetos e paixões - pro-

clamam a glória e a graça de Deus,

como ele se revelou através das Es-

crituras; pregam através de milhares

de vozes e instrumentos em todas as

partes do mundo onde os homens
aprenderam a dar real valor à elo-

quência ímpar de Bach. Ele conside-

rava seu ofício - proclamar através

da linguagem da música (que Lutero

considerava o mais sublime dom dado

por Deus aos homens) a Cristo e este

crucificado. Por isto, Bach foi prega-

dor do evangelho. Durante toda sua

obra, Bach não somente pregou o

texto do evangelho, mas colocava o

cristão como pecador diante do so-

frimento que ele deveria sofrer, o

qual, diante de tamanha dor, somen-

te pode cair de joelhos diante do seu

Salvador em profunda gratidão.

Porque o Declínio?

A partir de 1740, Bach começou a

sentir o peso da idade: sua visão co-

meçou a enfraquecer, e ele se afasta-

va cada vez mais do seu cargo na

Escola de São Tomás. Em 1747, Bach

foi para Potsdam, e aí foi que pela

primeira vez, aos 62 anos, sentiu o

triunfo. Foi aplaudido por um peque-

no recital que deu na corte do rei

Frederico H, e aqueles aplausos lhe

deram alento para escrever ao rei

uma Oferenda Musical. Aos 65 anos

Bach, se encontrava totalmente cego,

o que lhe impedia de enxergar as par-

tituras com que trabalhava. Na noite

de 28 de julho de 1750, Johann
Sebastian Bach morreu, sem ter co-

nhecido o sucesso em vida. Ficou nas

sombras até 1829, quando Felix

Mendelssohn regeu a Paixão Segun-

do São Mateus em Berlim.

O músico luterano Paul Gerhardt

(1607-1676), que viveu pouco antes

de Bach, podia louvar a Deus por-

que seu coração "estava certo da ver-

dade da palavra de Deus". Mas Bach
nasceu numa época em que tal lou-

vor estava desaparecendo. Não pou-

cos pastores eram indiferentes à dou-

trina cristã, e o pietismo surgiu como
reação diante da frieza e indiferença

que estava paralisando parte da igre-

ja. O protesto do pietismo contra o

que era chamado de "ortodoxia mor-

ta", no entanto, não reavivou o inte-

resse pela doutrina pura, mas, sim,

abriu caminho a um completo aban-

dono das verdades bíblicas no
racionalismo. Talvez uma resposta ao

porquê do esquecimento da música

de Bach, pouco tempo após sua mor-

te, resida no fato de que já não se

confessava a verdade do evangelho

em sua época. Mas, esperemos que,

segundo o erudito reformado
Michael Horton, "Deus nos conceda

uma nova geração de Bachs, Handels,

Newtons e Topladys que possam
ensinar suas harpas a cantar louvo-

res a Deus de uma maneira que não
sacrifique a verdade e o amor".
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Planejamento

ulher.Cristã em

TEMA - Desperta os Dons que há em Ti

DIVISA - "Tendo em vista o aperfeiçoamento dos

santos, para a obra do ministério, para a edificação do

corpo de Cristo" (Efésios 4.12).

COMISSÃO DE PROGRAMA

OUTUBRO

TEMA -.UNIDADE APESAR DA ADVER-
SIDADE. Escrito pelo Pr. Paulo Pancote Lacerda,

SP, o estudo tem como objetivo firmar a verdade

de que a chave para experimentar a verdadeira

unidade bíblica é a compreensão do papel da igre-

ja e a prática dos ensinamentos bíblicos para a

vida de cada crente.Encontra-se nas páginas 38 a

40 desta revista.

NOVEMBRO

TEMA - OBSTÁCULOS PARA A UNIDA-
DE. Escrito pelo Pr. Paulo Pancote Lacerda, SP, o

estudo tem como objetivo identifcar obstáculos que

têm bloqueado e dificultado a realização da uni-

dade plena no âmbito de nossas igrejas. Encon-

tra-se nas páginas 41 a 44 desta revista.

DEZEMBRO

TEMA - Antioquia da Síria - Modelo de Igre-

ja Baseada nos Dons Espirituais. Escrito pelo Pr.

João Reinaldo Purin, PR, o estudo afirma que no

exercício dos dons espirituais deve-se ficar firme

nas doutrinas neotestamentárias, e empregá-los

intensamente na obra do Senhor com a finalida-

de de edificar o corpo de Cristo. Encontra-se nas

páginas 45 a 47 desta revista.

PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS

DIA BATISTA DE ORAÇÃO MUNDIAL - a

programação, preparada pelo Departamento Fe-

minino da Aliança Batista Mundial e traduzida

para o português pela Profa. Peggy Smith Fonse-

ca, encontra-se nas páginas 48 a 59 desta revista.

COORDENADORA DE
ORGANIZAÇÕES-FILHAS

Estar sempre em contanto com a orientadora

das jovens, com a conselheira das Mensageiras do

Rei e com a íder da organização Amigos de Mis-

sões para saber em que a MCA pode ajudá-las em
suas atividades com estas organizações. Em outu-

bro, promove-se a semana da Amigos de Missões

em Foco.

Envolver as jovens, mensageiras e crianças na

programação do Dia Batista de Oração Mundial

e também nas programações normais da MCA.

ÁREAS DE AÇÃO

Cada coordenadora de área deve informar-se

com o pastor, diretor de Educação Religiosa e di-

retores de departamentos e ministérios da igreja,

sobre as atividades a serem desenvolvidas pela igreja

durante o trimestre. Despertar nas mulheres o in-

teresse para o envolvimento nessas atividades.

ÁREA ESPIRITUAL

Vida Cristã

1) Incentivar cada mulher a dar atenção especi-

al à sua vida devocional, bem como à de sua

família.
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2) Incentivar a leitura e, se possível, promover o

estudo da matéria Maria Lúcia, a Mulher do Li-

vro de Deus, que encontra-se nas páginas 28 a 30

desta revista.

3) Promover uma tarde de oração em favor dos

seminaristas, dos professores e dos administrado-

res dos seminários. O 3" domingo de novembro é

o Dia de Educação Teológica e também do músico

batista.

Planejar para o dia de Ação de Graças - última

quinta-feira de novembro - uma programação de

gratidão. Ver sugestões de programação no livro

de programações especiais da UFMBB.

4) Realizar um dia ininterrupto de leitura da

Bíblia e oração. A programação pode começar às

8h da manhã e encerrar-se às lOh da noite. Orga-

nizar uma escala de dirigentes instrumentistas e

leitores com horários para cada grupo. Pode-se

ler o livro de Salmos, os Evangelhos, o livro de

Provérbios, as Cartas de Paulo etc.

5) Realizar a Vigília de Oração. Ver página 68 e 69.

Evangelismo

1) Promover uma tarde evangelística onde as

mulheres, duas a duas, farão evangelismo de casa

em casa, utilizando o folheto PLANO DE SAL-
VAÇÃO, editado pela UFMBB. Podem ler o fo-

lheto com a pessoa ou deixá-la que ela própria o

faça. Aproveitar o 12 de outubro, dia de
evangelização pessoal da CBB, para promover a

atividade.

2) Incentivar as mulheres para testemunharem
em seu lugar de ação. Ter sempre à bolsa folhetos

evangelísticos e/ou outras mensagens que podem
ser distribuídas. A UFMBB tem três bons folhetos

para mulheres: "Não Chores, Mulher!" "Encurva-

da, Por quê?" e "A Melhor Notícia".

3) Apoiar a programação para o dia/mês da
criança.

4) Planejar, juntamente com o diretor de Edu-

cação Religiosa da igreja, passeios, tarde alegre,

retiro de um dia, para as crianças, em seu mês es-

pecial.

5) Realizar um culto evangelístico em comemo-
ração ao dia dos professores. Presentear com uma
Bíblia ou Novo testamento.

6) Planejar homenagem aos médicos, em seu dia

especial, 18 de outubro.

Missões

1) Planejar e realizar, juntamente com a direto-

ria da MCA, a programação do Dia Batista de

Oração Mundial, que se encontra nas páginas - a

- desta revista.

2) Incentivar as mulheres a orarem diariamente

pela obra missionária no Brasil e no mundo e ain-

da pelos povos não alcançados, esforçando-se para

ofertar para missões.

SOCIAL

Ação Social

1) Incentivar a leitura e, se possível, promover o

estudo da matéria sobre Como Cuidar do Mal de

Alzheimer, que encontra-se nas páginas 16 a 18

desta revista.

2) Promover campanhas de cestas de Natal, rou-

pas e brinquedos, para serem ofertados por oca-

sião do Natal. Decidam em que as mulheres po-

dem se envolver.

3) Apoiar a programação para as crianças e as

homenagens a professores e médicos.

Lazer

1) Promover a festa das aniversariantes do tri-

mestre/semestre.

Verificar com o pastor e ou diretor de Educa-

ção Religiosa da igreja em que as mulheres podem
ajudar para as festividades de Natal e Ano Novo.

PESSOAL

1) HPV e Câncer do Colo Uterino - Promover

o estudo da matéria que se encontra nas páginas

20 e 2 1 desta revista. Fazer ampla divulgação para

que pessoas interessadas no assunto possam parti-

cipar.

ÁREAS ESPECÍFICAS

Bebé

Adquirir o livro Visitadoras, editado pela

UFMBB, que traz sugestões de como a visitadora

de bebé pode desenvolver seu ministério junto aos

bebés e a sua família, prestando um excelente ser-

viço ao Senhor.

Família

1) Planejar um encontro onde os pais possam
considerar os assuntos Abuso Sexual na Infância,

Qual Software Você Usa? E o Poder da Palavra,

editados nesta revista. _
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Estudo de outubrO

PR. PAULO PANCOTE LACERDA, SP

A Introdução

falta de união tem

sido a mais grave

dificuldade que a

igreja evangélica

tem enfrentado ao

longo dos séculos. Paradoxal-

mente, este é um dos problemas

mais negligenciados em nossas

congregações. A falta de unida-

de é o pecado que tem ocorrido

com maior frequência nas nos-

sas igrejas, verdadeiramente im-

pedindo a ação do Espírito San-

to, bloqueando o seu mover.

Infelizmente está se tornando

comum vermos igrejas fragmen-

tando-se, com os "santos de

Deus" se comportando de modo
nada santo, rompendo a comu-
nhão uns com os outros, inclu-

sive por motivos fúteis, dilaceran-

do a unidade cristã, tão vital

para a expansão do reino de

Deus aqui na terra.

Por que a desunião acontece

entre os irmãos? Não pertence-

mos ao mesmo corpo? O que fa-

zer para manter a unidade e a

comunhão de que nos fala a Bí-

blia? Creio que a chave para ex-

perimentarmos a verdadeira uni-

dade bíblica é a compreensão do

papel da igreja e a prática dos

ensinamentos bíblicos na vida de

cada crente.

A Igreja Como Corpo

Para compreendermos melhor

a expressão "o Corpo de Cristo",

é importante refletirmos um pou-

co no texto de 1 Coríntios
12.12-25:

"Porque assim como o corpo é um e

tem muitos membros,

e todos os membros, sendo muitos,

são um só corpo, assim

é Cristo também."

"Porque também o corpo não é um
só membro, mas muitos.

Para que não haja divisão no corpo,

mas antes tenham os

membros igual cuidado uns dos

outros.

"

A comparação da igreja como
um corpo é usada mais de trinta

vezes e é a única metáfora do
Novo Testamento que não tem

equivalência no Velho. E a ima-

gem favorita do apóstolo Paulo

para a igreja e ele a usa em suas

cartas aos Romanos, Coríntios,

Efésios e Colossenses. A expres-

são "o corpo de Cristo" tem
como significado básico "o orga-

nismo que se acha unido a Cris-

to". Trata-se de um organismo

espiritual, onde aquele que crê

(ou se converte) é enxertado.

E interessante notar que a im-

portância de cada membro é um
dos aspectos mais enfatizados nas

comparações bíblicas a respeito

do corpo de Cristo. Podemos ob-

servar isso com clareza ao lermos

Efésios 4.16 e ICoríntios

12.22-26.

Nesta segunda passagem, o

apóstolo Paulo nos brinda com
uma inspirada visão a respeito do

valor de cada membro na igreja
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(ou corpo). O pensamento de

Paulo é nítido: Cristo escolheu

cada membro para dar uma con-

tribuição peculiar ao corpo. E são

exatamente as nossas caracterís-

ticas individuais, com as quais

fomos equipados por Deus, que

vão nos permitir isso. Sem essas

adições individuais, o corpo não

poderia funcionar adequada-

mente.

A importância do corpo se dá

exatamente pela interação dos

seus membros operando com o

mesmo objetivo "...se todos fos-

sem um só membro, não have-

ria corpo." Assim como um bra-

ço sozinho não pode fazer nada

se não estiver ligado ao corpo,

no corpo de Cristo, os membros
só serão úteis se estiverem inter-

ligados, coordenando os seus mo-

vimentos, numa total sincronia.

Blaise Pascal disse que "ser um
membro é não ter vida, nem ser,

nem movimento, a não ser atra-

vés do espírito do corpo e para o

corpo". O processo de estar liga-

do ao corpo de Cristo sugere re-

núncia. Quando abdicamos do

nosso antigo sistema de valores,

onde precisávamos viver travan-

do constantes batalhas pelo po-

der e pela riqueza, e nos entrega-

mos a Cristo, nos tornamos re-

pentinamente livres. O senti-

mento de competição desapare-

ce. Já não se torna necessário lu-

tar tenazmente para provar
quem somos. O nosso imperati-

vo agora é vivermos de tal modo
que aqueles que nos cercam ve-

jam Jesus e o Seu amor através

de nossas vidas.

Então descobrimos que esta

ação, de nos rendermos e viver-

mos em função do corpo, é ex-

tremamente salutar e de funda-

mental importância para o fun-

cionamento deste organismo
espiritual.

A Diversidade do
Corpo

Em Romanos 12.4-5 Paulo diz

o seguinte: "Porque assim como
num só corpo temos muitos

membros, mas nem todos os

membros têm a mesma função;

assim também nós, conquanto

muitos, somos um só corpo em
Cristo e membros uns dos ou-

tros".

Nesse texto e em I Coríntios

12, a principal idéia do apóstolo

Paulo, ao utilizar a figura do cor-

po, foi de ressaltar a diversidade

dos membros dentro da união

deste corpo (a igreja).

Diz um ditado que "onde exis-

tirem duas cabeças, aí existirão

duas opinióes diferentes". Talvez

um dos lugares onde isto possa

ser percebido com maior facili-

dade seja o contexto de uma igre-

ja. Cada congregação é formada

por pessoas com diferenças na

formação emocional e psicológi-

ca, diferenças nos níveis de edu-

cação e cultura, de diferentes ida-

des e classes sociais e em diferen-

tes níveis de maturidade espiri-

tual. Com toda esta impressio-

nante diversidade, seria pratica-

mente impossível não ocorrerem

divergências entre os membros
de uma igreja.

Para que as diferenças sejam

superadas e se promova a unida-

de, é preciso compreender e apli-

car os ensinamentos bíblicos. A
base para a unidade no corpo de

Cristo não começa em nossa se-

melhança, mas precisamente em
nossa diversidade.

Em João 17.21, Jesus está

orando pelos seus discípulos:

"Para que todos sejam um, como tu,

ó pai, o és em mim e eu em ti; que

também eles sejam um em nós, para

que o mundo creia que tu me envi-

AGENDA

• Tema, Divisa e Hino da

UFMBB 2001

• Período de Oração pelos Mis-

sionários Aniversariantes do Mês
(Ver Manancial )

PROGRAMA
• Hino - "Um Só Rebanho",

574 HCC; "O Estandarte", 456CC

• Leitura Bíblica - 1 Coríntios

12.12-31

• Oração

• Estudo - Unidade, Apesar da

Adversidade

• Hino - "Pastor Divino",

566HCC, 152CC

• Oração

PLANO DE ESTUDO

O que a mulher espera do es-

tudo:

• Compreender o papel da igre-

ja e a prática dos ensinamentos

bíblicos na vida de cada crente.

• Decidir por trabalhar para al-

cançar a unidade na igreja, coo-

perando para a união de todos.

COORDENADORA
DE PROGRAMA

Antes da reunião : Reunir a

comissão para o planejamento do

estudo. Preparar o material didá-

tico. Convidar os preletores etc.

Para ilustrar, confeccionar um
boneco com cabeça, tronco e

membros superiores e inferiores,

separados. Prender as partes com
"bailarinas".

Durante a reunião : Apresen-

tar o estudo conforme planejado.

Convidar as organizações filhas

para participações especiais. Cui-

dar do horário.
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aste." Esta é a vontade de Cristo

para as nossas vidas, como mem-
bros de Seu corpo: Sermos um,

como Ele e o Pai o são.

Anos atrás, um comercial de

televisão chamou a minha aten-

ção. Nele, os instrumentos de

uma orquestra estavam reunidos,

cada qual reivindicando para si

o direito de ser o principal ins-

trumento do conjunto. Um após

outro, piano, violino, flauta,

clarineta, violoncelo, e todos os

demais, citavam as suas próprias

qualidades e cada qual se

autoproclamava o mais impor-

tante na orquestra. Repentina-

mente, alguém grita: "Silêncio, aí

vem o maestro!" De súbito, to-

dos se calam, o regente sobe à pla-

taforma, toma a batuta e, com
um sinal característico, todos se

posicionam. Sob a sua regência,

começam a tocar em completa

harmonia.

A lição que podemos tirar é

muito clara. Na igreja, somos

como os instrumentos de uma
orquestra. Nossas paixões, emo-

ções e diferenças nos levam, em
várias ocasiões, a quebrar a uni-

dade que temos. Mas, diante do

maestro, o regente de nossas vi-

das, que é Cristo, devemos sub-

meter-nos à Sua vontade e à Sua

direção, harmonizando-nos com
nossos irmãos, apesar de toda a

diversidade que nos cerca, para

que a orquestra (ou corpo) fun-

cione em total unidade.

A unidade é uma das melho-

res formas de testemunharmos o

poder do Evangelho. Se não es-

tivermos todos unidos, como po-

deremos afirmar que Jesus pode

transformar vidas, se nossa pró-

pria vida parece não ter sido

transformada? _

/4 Oyaçãô ic /^coc ^nc
PR. JOÃO BRITO C. NOGUEIRA

Neste novo ano.

Deus te conceda um novo
ânimo.

Onde quer que fores,

Deus te conduza,

Onde quer que andares.

Deus te dirija.

Onde quer que necessites ir.

Deus te acompanhe.

Quando abrires a boca para

falar.

Deus te inspire.

Quando a dúvida chegar à

mente.

Deus te esclareça.

Quando a dor chegar ao

coração.

Deus te conforte.

Quando as lágrimas chegarem

aos olhos.

Deus te console.

Quando os pés vacilarem,

Deus te dê firmeza.

Quando o "desconhecido" te

surpreender,

Deus te tranquilize.

Quando os "horizontes" escure-

cerem.

Deus te ilumine.

Quando as tentações surgirem,

Deus te dê autodomínio.

Quando as mágoas acontece-

rem.

Deus te dê o espírito de abnega-

ção.

Quando vierem as incompreen-

sões.

Deus te dê a capacidade do

perdão.

Que em tuas esperanças,

Deus te atenda.

Que em tuas necessidades,

Deus te supra.

Que tudo que quiseres.

Deus te dê o melhor.

Que nas horas de ansiedade.

Deus te acalme.

Que nas incertezas.

Deus te dê segurança.

Que em tuas orações.

Deus te ouça.

Que a todos os sonhos.

Deus te faça concretizar.

Que a todos os planos,

Deus te faça realizar.

Que em todas as palavras.

Deus te dê sabedoria.

Que em todos os planos.

Deus te dê sucesso.

Que em todas as decisões,

Deus te dê discernimento.

Que em todos os passos.

Deus te dê equilíbrio.

Que em todas as atitudes.

Deus te dê temperança.

Que em todos os empreendi-

mentos.

Deus te faça prosperar.

Que em todas as batalhas.

Deus te dê vitórias.

Que em todas as ações.

Deus te dê humildade.

Que em todos os relacionamen-

tos.

Deus te dê amor.

Que em todas as resoluções.

Deus te dê a tranquilidade.

Que enquanto existe trabalho a

fazer.

Deus te utilize.

Que enquanto houver algo a

realizar.

Deus te use.

Que enquanto a vida continua,

Deus te aperfeiçoe.

Que em todos os dias da vida.

Deus continue contigo.

Que no ANO NOVO,
"Deus te abençoe e te guarde;

Deus faça resplandecer o Seu

rosto sobre ti.

Deus tenha misericórdia de ti;

Deus levante sobre ti o seu

rosto.

Deus te dê a paz" h
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ESTUDO DE NOVEMBRO

PR. PAULO PANCOTE LACERDA, SP

A
Introdução

unidade da igreja

de Cristo tem sido

um alvo difícil de

ser atingido, em
face da grande

complexidade e variedade do ele-

mento humano que compõe a

comunidade cristã. Existem obs-

táculos que têm bloqueado e di-

ficultado a realização da unida-

de plena no âmbito de nossas

igrejas. Estaremos pensando
abaixo nestes obstáculos e em
como podemos superá-los.

Natureza Humana

A igreja cristã nada mais é do

que uma comunidade de pecado-

res. Arrependidos, mas ainda pe-

cadores. Parece que várias vezes

nos esquecemos completamente

disso. Quando alguém se integra

ao corpo, através da conversão,

muitas vezes traz expectativas ir-

reais sobre a vida cristã. Talvez a

principal delas seja pensar que

passou a fazer parte de uma igre-

ja celestial, onde "anjos" sorri-

dentes e amorosos sempre con-

vivem em total harmonia. A des-

coberta de que isso quase nunca

corresponde à realidade pode ser

chocante e cruel para um recém-

convertido.

Não podemos ignorar o fato

de que somos humanos e, por-

tanto, imperfeitos. Isso é uma
consequência da queda do ho-

mem, narrada no livro de

Génesis. Lá, no capítulo 3, temos

o relato desse trágico episódio

para a raça humana. Nele, o

homem perde a condição excep-

cional que possuía antes da que-

da (perfeição física, psicológica,

emocional e espiritual) e passa a

herdar uma natureza e um cora-

ção corrompidos, inclinados ao

pecado (Romanos 8.6-7). O após-

tolo Paulo mostra que todo o

cristão terá sempre o espectro do

pecado pairando sobre a sua

vida. Enquanto viver, ele terá de

lutar contra esta evidência (Ro-

manos 7.15-24).

O entendimento claro a res-

peito de nossa natureza huma-
na é o ponto de partida para

avançarmos nesta análise. Creio

firmemente que todos os obstá-

culos à unidade da igreja que ire-

mos abordar são consequências

diretas dessa natureza corrompi-

da.

Ausência de Amor

O amor é a principal virtude

a ser exercida no corpo de Cris-

to (1Coríntios 13.13). E prová-
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vel que seja, em contrapartida, a

menos compreendida. Para en-

tender o dano que a ausência de

amor causa à unidade da igreja,

é preciso ter uma noção do que

significa o amor bíblico.

O amor cristão é um conceito

eterno, relacionado com a pró-

pria essência de Deus. Em IJoão

4.8 temos a confirmação de que

"Deus é amor"; isso é parte inte-

grante de Sua natureza divina e

perfeita.

O mandamento de amar ao

próximo é uma das exortações

mais frequentes de todo o Novo
Testamento. Aparece 55 vezes

como ordem direta. Podemos
perceber, pela frequência com
que é citado, a importância

crucial da prática do amor bíbli-

co no contexto cristão.

O amor é o mais significativo

sinal de maturidade que pode ha-

ver. Portanto, uma igreja verda-

deiramente madura é aquela

onde o principal objetivo é o

crescimento e o desenvolvimen-

to no amor bíblico. O segredo

da unidade cristã é o amor.

Onde existir amor sincero, sem-

pre haverá unidade.

Por outro lado, é perfeitamen-

te possível pregar e cantar sobre

o amor, vivendo uma vida sem

ele. Infelizmente, muitas igrejas

estão cheias de pessoas louvan-

do o amor em canções, para logo

adiante o negarem nas suas ati-

tudes. Segundo Paul Billheimer,

escritor evangélico, "nada mais

fere tão profundamente o cora-

ção de Deus do que esta

duplicidade de comportamento,

não refletindo a Sua imagem de

amor".

A ausência da prática do amor
ocasiona a quebra de relaciona-

mentos, fomenta o ódio, a amar-

gura, o desânimo, e elimina a

possibilidade de perdão. Creio

que ficaríamos surpresos se pu-

déssemos avaliar com exatidão o

imensurável prejuízo espiritual

que a falta de amor tem causado

nas nossas igrejas.

João, que era conhecido como
"o apóstolo do amor", reservou

duras palavras para aqueles que

não têm observado uma vida de

amor. Em IJoão 4.20, o apósto-

lo chama de mentirosos os que

dizem "que amam a Deus e não

amam a seu irmão". Em outro

texto, IJoão 3.10, ele sentencia:

"Qualquer que não ama a seu

irmão não é de Deus".

Em 1 Coríntios 14.1, Paulo usa

uma expressão muito significati-

va: "Segui o amor". O verbo se-

guir, no original grego, tem o

sentido de "perseguir, correr

atrás". O amor cristão não é algo

que vai simplesmente acontecer

em nossas vidas, sem nenhum es-

forço. E preciso ser buscado, de-

sejado, perseguido, algo que exi-

ge oração e disciplina constan-

tes para podermos vivenciá-lo.

Jesus disse que não há nenhu-

ma virtude em amarmos os nos-

sos amigos, pois qualquer pessoa

também faz o mesmo (Lucas

6.27;31-32). O difícil é amarmos
os nossos queridos. Na verdade,

ninguém jamais amou por natu-

reza os seus inimigos. E huma-

namente impossível. Amar os

inimigos é uma conquista de to-

das as nossas inclinações e emo-

ções naturais. E, na realidade, o

poder de amar os que não são

amáveis, de amar aqueles de

quem não gostamos. Isso só é

possível quando o amor é derra-

mado em nossos corações pelo

Espírito Santo. E Ele encherá o

nosso coração com esse tipo de

amor quando estivermos com-

AGENDA

• Tema, Divisa e Hino da

UFMBB 2001

• Período de Oração pelos Mis-

sionários Aniversariantes do Mês
(Ver Manancial )

PROGRAMA
• Hino - "Qual o Adorno Desta

Vida", 569HCC, 380CC

• Leitura Bíblica -Salmo 133.1; Ro
manos3.8-10; 14.7,10-11; Salmo 133.1

• Oração

• Estudo - Obstáculos Para a

Unidade

• Hino - "Benditos Laços São",

563HCC, 379CC

• Oração

PLANO DEESTUDO

O que a mulher espera do es-

tudo:

• Entender que existem obstá-

culos que têm bloqueado e difi-

cultado a realização da unidade

plena no âmbito de nossas igrejas.

• Decidir em como ajudar para

que estes obstáculos sejam supe-

rados.

COORDENADORA
DEPROGRAMA

Antes da reunião : Reunir a

comissão para o planejamento do

estudo.

Durante a reunião : Recordar

o estudo passado, mostrar a ilus-

tração (boneco). Ministrar o estu-

do conforme planejado. Compar-

tilhar experiências. Convidar as

organizações filhas para participa-

ções especiais. Cuidar do horário.
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pletamente submissos à Sua von-

tade.

Julgamento

O hábito de julgar é algo que

está arraigado em cada um de

nós. Julgamos o nosso próximo

da mesma forma como respira-

mos: quase sem notarmos. No
contexto de uma igreja, critica-

mos e exercemos o julgamento

sobre alguém, quando este não

se enquadra dentro dos nossos

parâmetros. Paul Billheimer diz

que "os problemas decorrentes

do julgamento são as causas mais

frequentes das divisões e

fracionamentos do corpo de

Cristo".

Em Mateus 7.1-5, Jesus profe-

re pesadas acusações contra

aqueles que possuem o péssimo

costume de julgar. Jesus aí está se

referindo aos que agem com um
espírito egoísta, duro, destituído

de amor, cheio de malícia, que

sempre espera o mal nos indiví-

duos. A base psicológica nesse

tipo de julgamento é o egoísmo

puro, conjugado a um senso de

inferioridade pessoal. Billheimer

diz ainda que "aqueles crentes

que estão sendo verdadeiramen-

te frutíferos são realizados o sufi-

ciente para resistirem à tentação

de julgar. Não precisam diminuir

os outros para nutrirem o seu

próprio ego".

O psicólogo cristão Paul

Tournier diz em seu livro Culpa

e Graça que "quando eu julgo al-

guém, mesmo que a pessoa não

fique sabendo, mesmo que eu es-

conda tudo bem secretamente no

meu coração, mesmo que eu te-

nha pouca ou nenhuma consci-

ência do fato, esse julgamento

cava, entre a pessoa e mim, um
abismo de falta de franqueza e me
impede irremediavelmente de lhe

trazer ajuda eficaz. Pelo meu
julgamento, eu o enredo em suas

faltas, em vez de libertá-lo delas".

Quem de nós nunca experimen-

tou, com desconcertante emba-

raço, descobrir que o julgamen-

to feito em seu íntimo, com rela-

ção a determinada pessoa, não

correspondia à realidade?

George Whitefield, inspirado

evangelista inglês do século 18,

nos dá um exemplo de como de-

vemos agir com relação ao julga-

mento que nos é imposto. Em
certa ocasião, recebeu ele uma
carta maldosa, que o acusava de

ter cometido diversos erros em
seu ministério. Whitefield enviou

uma resposta breve e educada,

que serve para qualquer pessoa

que for assim acusada: "Agrade-

ço-lhe de coração a sua carta",

escreveu ele. "Quanto às coisas

que o senhor e outros inimigos

meus estão dizendo contra mim,

o que sei a meu próprio respeito

é muito pior. Com amor em
Cristo, George Whitefield."

Em ICoríntios 11.31, Paulo

nos diz sabiamente que "se nos

julgássemos a nós mesmos, não

seríamos julgados". Frederic

Fáber, escritor evangélico norte-

americano, diz que "inconscien-

temente julgamos os outros se-

gundo o que temos de pior em
nossa disposição pessoal e não

pelo que temos de melhor. E na-

tural que julguemos a nós mes-

mos segundo o que há de melhor

em nós, porém, julgamos os ou-

tros pelo que temos de pior. E
muito comum transmitirmos

nossa maldade aos outros e pen-

sarmos que a nossa bondade é

produto peculiarmente nosso".

Essa é a essência do que Paulo

escreveu e também o motivo que

levou Jesus a declarar, em Mateus

7.3-4, que "aquele que julga o seu

irmão não olha para a sua pró-

pria vida".

O hábito de julgar tem ocasi-

onado outros problemas. Nossas

igrejas têm sido corroídas pela

maledicência (falando mal de

nosso irmão o estamos julgando);

pela calúnia (julgamento infun-

dado) e pela crítica (julgamento

depreciativo). Esses pecados estão

intimamente ligados, sobrepon-

do-se em várias circunstâncias.

Lamentavelmente eles têm se tor-

nado causas flagrantes do esface-

lamento da unidade cristã em
várias igrejas evangélicas.

Em Tiago 3.8, o autor fala da

nossa total incapacidade de ven-

cer esse terrível mal. E imprescin-

dível reconhecer que precisamos

de elevada dose da misericórdia

do Senhor, para exercermos o

controle da língua. Precisamos

reivindicá-la diariamente em
nossas vidas. Só assim, esse po-

derá ser um obstáculo removido

na direção da unidade da igreja.

Orgulho

O orgulho, conforme o termo

é empregado na Bíblia, é uma
avaliação desonesta que fazemos

de nós mesmos. Todos nós, de

algum modo, temos orgulho,

mas dificilmente somos capazes

de admiti-lo. A indisposição em
fazer esse reconhecimento, por si

só, já demonstra como é latente

o nosso orgulho. Paul

Billheimer, em seu livro O Amor
Cobre Tudo, diz que "muitos de

nós ficaríamos horrorizados em
constatar como somos realmen-

te vítimas do orgulho próprio,

racial, social, orgulho de rique-

zas, de fama ou de realizações.

Além disso, multidões têm su-

cumbido por causa do orgulho

espiritual e do orgulho de opi-

nião, os quais podem ser mais

carnais do que outras formas de

orgulho". Como consequência,

tornam-se mais nocivos ao cor-

Visão Missionária 4T2001 43



po dc Cristo, causando muitas

divisões.

Billheimer continua dizendo

em seu livro: "Estabelecemos as

nossas opiniões como pequenos

ídolos e exigimos que todos se

inclinem e os adorem, isto é, con-

cordem conosco. Para os que dis-

cordam de nós, reservamos a eles

o isolamento de nossa comu-
nhão. Esta pode ser a essência do

orgulho carnal, inclusive da ido-

latria. O sacrifício de nossas opi-

niões em prol das opiniões de

outros exige uma humildade que

é desconhecida pela maioria de

nós. Parece que os nossos pon-

tos de vista encontram-se entre

os bens mais preciosos que te-

mos. Nosso prestígio está intima-

mente associado às nossas opini-

ões. A promoção bem-sucedida

delas equivale à promoção de

nosso ego".

No livro O Homem Espiritual.

Watchman Nee diz que "as divi-

sões na igreja não são motivadas

por outra coisa senão a falta de

amor e o andar na carne". Paul

Billheimer amplia esta visão di-

zendo que "grande parte do que

leva à desarmonia e às divisões

na igreja não procede primaria-

mente de convicções superiores,

mas de egos não santificados e da

carne não crucificada".

Se houve alguém que apren-

deu totalmente a anular o seu or-

gulho, em função de Cristo, este

foi Paulo. Ele era antes extrema-

mente orgulhoso como judeu.

Foi preciso um encontro contun-

dente com Jesus, para produzir

nele um impacto desconcertante

e, dessa forma, o arrogante

fariseu ser quebrantado. Quan-
do Paulo escreveu o texto de

Gálatas 2.20, ele já havia

vivenciado a experiência de cru-

cificar o seu ego na cruz e podia

então, com toda autoridade, dei-

xar-nos esse sábio conselho.

Nosso orgulho só poderá ser

aniquilado, se crucificarmos a

nossa vontade na cruz com Cris-

to, abandonando o desejo de

buscar a glória pessoal. Não sig-

nifica negar o nosso valor pró-

prio e depreciar os dons e carac-

terísticas que Deus nos concedeu,

mas sim render tudo a Ele, para

ser utilizado para a Sua glória.

Conclusão

Talvez ouçamos muitos dize-

rem que a unidade do corpo de

Cristo é uma utopia, um sonho

impossível, que a oração feita por

Jesus, em João 17.21, jamais será

respondida nesse mundo. Para a

maioria parece assim. Mas so-

mente quando cada pessoa esti-

ver disposta a deixar o Espírito

Santo controlar a sua vida é que

poderemos ver o milagre da
união acontecendo. O mundo
aguarda o testemunho da unida-

de da igreja cristã para ser

impactado. Poderão milhões de

vidas ser alcançadas sem que exis-

ta um corpo unido?
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1. O Amor Cobre Tudo -
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SOLANGE GONÇALVES

Mulher negra, branca, amarela ou mulata;

Mulher-mãe, amada ou amargurada,

Livre ou escravizada.

Grite sua liberdade e

não tema seu algoz.

Chore, mas caminhe;

não lamente, enfrente.

Erga a cabeça altiva

e mostre que é valente.

Lute pelo direito à vida.

Ame, eduque, trabalhe, Viva!

Porque esta é sua lida.

A poesia Mulher-Mulher, inserida na matéria sobre o Dia Internacional da Mulher, publicada na revista Visão

Missionária, ITOl, pág. 35, é de autoria da professora, assistente social, Solange Gonçalves , natural do Paraná, a quem

pedimos desculpas e agradecemos a compreensão no ocorrido.

Elza S. V. Andrade - Editora
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ESTIUX) DH nnziíMBRO

Modelo de Igreja

Baise?idcl n 9sDonsEspmtuaás

PR. JOÃO REINALDO PURIN, PR

Texto: Atos 11.19-30

entre todas as igrejasD descritas no Novo
Testamento, a que

mais nos deve servir

de modelo é a Igre-

ja de Antioquia da

Síria.

Esta igreja surgiu com "aqueles

que foram dispersos pela tribula-

ção suscitada por causa de Estê-

vão" (v. 19).

Estes "dispersos" iam quais

tochas acesas, incendiando todas

as partes onde caíam. O grupo que

chega à Antioquia da Síria consti-

tui a segunda igreja local de que

se tem notícia no Novo Testamen-

to.

Esta igreja tornou-se o primei-

ro centro irradiador de missões

mundiais. Dela saíram os primei-

ros missionários que levaram o

evangelho através de muitas terras,

chegando até à capital do então

Império Romano e, quiçá, mais

adiante ainda.

Como igreja, ela deve ser mo-

delo para nós, portadores que so-

mos dos dons espirituais que o

Espírito Santo concede como
quer e a quem quer (ICo 12.7-1 1).

Lendo a história dessa igreja,

podemos destacar que aqueles

crentes eram dotados, pelo me-

nos, dos seguintes dons:

PROFECIA - Profetizar é falar

em nome de Deus. E transmitir a

sua mensagem aos homens. O
dom de profecia tem a ver com a

pregação e exortação, admoestação

pública ou individual.

Ainda que perseguidos, não

deixaram de testemunhar de Jesus

Cristo como Salvador. Assim, não

perderam tempo: falavam de Jesus

a todos quantos encontravam

pelo caminho, especialmente

quando chegaram àquela cidade.

Estavam prontos a dar a vida

pelo testemunho da fé salvadora.

Eram como os apóstolos que dis-

seram: "não podemos deixar de

falar do que temos visto e ouvi-

do" (At 4.19b).

Eles falaram tanto em Cristo

que "em Antioquia os discípulos

foram pela primeira vez chamados

cristãos" (v. 26b). A cidade deve

ter sido impactada com a mensa-

gem de Cristo. A princípio este

título era pejorativo. Era uma for-

ma de menosprezar os crentes.

Tinham paixão pelas almas. Paixão

evangelizadora. Corações ardentes

por levar o evangelho para o mun-
do. Foi nesse ambiente propício

que o Espírito Santo, mais tarde,

ordenou àquela igreja: "Separai-

me a Barnabé e a Saulo para a

obra a que os tenho chamado."
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(At 13.2b). Ê assim, sem reclamar,

deram os seus melhores líderes, o

melhor para a obra.

ENSINO - O dom do ensino

tem a ver com o desejo que o cren-

te tem de passar aos outros a ver-

dade revelada na Bíblia de for-

ma sistemática e clara. Esforça-

se para que os outros aprendam

e se fundamentem nas doutrinas

cristãs.

Diz o texto que "durante um
ano inteiro reuniram-se naque-

la igreja e instruíram muita
gente"(v.26).

O ensino é um dos mais im-

portantes dons do Espírito San-

to. E bom lembrar que Jesus é re-

conhecido como o Mestre dos

mestres. E através do ensino que

as pessoas aprendem e entendem

a mensagem. Quando se ensina,

estamos esclarecendo e tirando

as dúvidas de alguém. Em mui-

tos casos, o ensino é mais pro-

veitoso que a pregação.

Na igreja de Antioquia não

havia apenas profetas (pregado-

res) mas também doutores (pro-

fessores, ensinadores). Havia o

discipulado para os novos con-

vertidos. A Bíblia e/ou a doutri-

na dos apóstolos eram ensina-

das, aplicando-as à forma de vi-

ver do cristão verdadeiro. As
doutrinas mais profundas eram

também, por certo, ensinadas.

A história cristã narra que

nessa igreja foi estabelecida a pri-

meira escola teológica do cristia-

nismo. De lá, por certo, saíram

muitos pastores, pregadores e

missionários.

SERVIÇO - O serviço tem a

ver com a assistência prática a

cada membro da igreja, a fim de

encorajá-lo e ajudá-lo no cumpri-

mento de sua responsabilidade.

E estar pronto e disposto a aten-

der a qualquer necessidade que

estiver ao seu alcance.

Podemos imaginar, pelos fru-

tos daqueles crentes, que todos

estavam envolvidos no ministé-

rio geral da igreja, imbuídos da

responsabilidade de atuar em
todas as áreas em que fosse ne-

cessário. Assim a igreja "crescia

em tudo naquele que é a cabeça,

Cristo"(Ef 4.15).

MISERICÓRDIA - CON-
TRIBUIÇÃO - Os crentes de

Antioquia não amavam apenas

de palavras, mas de verdade e

ações. Quando houve "uma
grande fome por todo o mun-
do", souberam que os irmãos da

igreja mãe (Jerusalém e Judéia)

estavam passando por necessida-

des. Mais que depressa tomaram
providências para socorrer aque-

les irmãos "e resolveram mandar,

cada um conforme suas posses,

socorro aos irmãos que habita-

vam na Judéia." (v. 28-29). Eles

eram dominados por profundo

amor fraternal (IPe 4.8). Interes-

sante que esse "socorro" não foi

despachado por uma transpor-

tadora, mas foi levado pessoal-

mente por Barnabé e Saulo

(v.30). Marcaram a presença no

local do sofrimento daqueles ir-

mãos.

Eles reconheciam-se "criados

em Cristo Jesus para as boas

obras, as quais Deus antes pre-

parou para que andássemos ne-

las." (Ef 2.10).

Os cristãos devem se esforçar

para mostrar a sua fé através das

obras, caso contrário esta fé é

inexistente (Tg 3.26). E certo, en-

tretanto, que alguns têm mais

propensão para esta área; têm

AGEND.X

• Tema, Divisa e Hino da UFMBB
2001

• Período de Oração pelos Missio-

nários Aniversariantes do Mês (Ver

MananciaD

PROGRAMA

• Hino - "Que Alegria é Crer em Cris-

to", 318HCC,406CC

• Leitura Bíblica - Atos 11.19-30

• Oração

• Estudo - Antioquia da Síria - Mo-

delo de Igreja Baseada nos Dons Espiri-

tuais

• Hino - "Agora Estou Contente",

319HCC, 395CC

• Oração

PLANO DE ESTUDO

O que a mulher espera do estudo:

• Conscientizar-se de que no exer-

cício dos dons espirituais deve-se ficar

firme nas doutrinas neotestamentárias

e empregando-os intensamente na

obra do Senhor com a finalidade de

edificar o corpo de Cristo.

COORDENADORA
DE PROGRAMA

Antes da reunião : Reunir a co-

missão para o planejamento do

estudo.

Para ilustrar: colocar dentro de qua-

tro bolas de ar as palavras: profecia,

administração, governo, amor, matu-

ridade. Encher outras bolas e deixar

que as mulheres brinquem por um tem-

po. Após, sugerir que sejam estoura-

das, e quem pegar as bolas com as pa-

lavras, deverá discorrer sobre o tópico.

O dirigente fará as conclusões fi-

nais de cada tópico.

Durante a reunião : Ministrar o

estudo conforme planejado. Convidar

as organizações filhas para participa-

ções especiais. Cuidar do horário.
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paixão pela obra social. Estes têm

o dom da misericórdia.

A misericórdia não é apenas

contribuição com coisas materi-

ais. E também ajuda, é "chorar

com os que choram", é aconse-

lhamento, é orientação.

ADMINISTRAÇÃO - GO-
VERNO - E coordenação, é li-

derança. Todo grupo social ne-

cessita de um líder. Há pessoas

talhadas para liderar, mas tam-

bém existem aqueles que querem

e precisam ser liderados. A tudo

isso chamamos de governo, ad-

ministração. O Espírito Santo

em todas igrejas coloca homens

e mulheres, jovens e até adoles-

centes para serem líderes de seus

grupos. Existem cursos de aper-

feiçoamento para essa área. Mas,

não há dúvida, existem pessoas

que têm evidenciado este dom
espiritual em sua personalidade.

Quando Barnabé chegou a

Antioquia, "viu a graça de Deus,

se alegrou, e exortava a todos a

perseverarem no Senhor com fir-

meza de coração", o que equiva-

le dizer que tomou a liderança

daquela igreja. Logo que neces-

sitou de um auxiliar, "foi a Tarso

em busca de Saulo". (v. 23,25).

Isto implica dividir tarefas. E de-

legar responsabilidades a auxili-

ares. E formar novos líderes que

continuem a obra e assumam
novos trabalhos (ITm 2.2).

AMOR - O amor é "o cami-

nho [dom] sobremodo excelen-

te" (ICo 12.31b). Este, sem dúvi-

da, foi o dom mais importante

que aqueles crentes receberam no

momento em que o Espírito San-

to foi derramado em seus cora-

ções quando creram. Isto acon-

tece quando o ser humano acei-

ta a Jesus como seu Salvador,

como diz a Bíblia: "porquanto o

amor de Deus está derramado

em nossos corações pelo Espíri-

to Santo que nos foi dado" (Rm
5.5b).

No momento em que tiveram

que abandonar Jerusalém, eles

não esmoreceram e nem se inti-

midaram. Movidos pelo amor

que tinham por Jesus e pelas al-

mas perdidas, saíram com todo

vigor anunciando a Palavra.

Quando chegaram a

Antioquia, uns 400 quilómetros

para o norte, se uniram ao Se-

nhor e se organizaram, forman-

do, assim, mais uma agência do

Reino de Deus.

O amor é o vínculo da paz. E
o que atrai os crentes a se uni-

rem como grupo. O amor não

olha para os defeitos dos outros.

Vê muito além. Vê os valores

morais e espirituais no irmão. O
modelo para tudo é o próprio

Jesus Cristo, que é símbolo de

todos os dons espirituais.

MATURIDADE - É o obje-

tivo ou o resultado a que se espe-

ra chegar. Paulo, quando abor-

da o assunto dos dons em sua

Epístola aos Efésios, diz: "até que

todos cheguemos à unidade da

fé, e do pleno conhecimento do

Filho de Deus, ao estado de ho-

mem feito, à medida da estatura

da plenitude de Cristo" (4.13). A
isto chamamos de maturidade

espiritual. E o que todos devemos

buscar: firmeza na fé e uma vida

frutífera para o seu Reino.

Quando, mais tarde, recebeu

as visitas indesejadas dos

judaizantes que ensinavam: "Se

não vos circuncidardes, segundo

o rito de Moisés, não podeis ser

salvos" (At 15.1), a Igreja de

Antioquia mostrou-se madura e

firme nas doutrinas verdadeira-

mente cristãs. Como se isto não

bastasse, foram em comissão, em
nome da igreja, à igreja-mãe e

convocaram o primeiro Concí-

lio, onde todos, orientados pelo

Espírito Santo, chegaram à con-

clusão que foi a primeira Decla-

ração de Fé Cristã: "Mas cremos

que seremos salvos pela graça do

Senhor Jesus, do mesmo modo
que eles também" (At 15.11) e

"pareceu bem ao Espírito Santo

e a nós não vos impor maior

encargo..." (At 15.28). E os de

Antioquia se alegraram ao lerem

o referido documento.

Aqueles crentes não eram
mais "meninos inconstantes, le-

vados ao redor por todo o vento

de doutrina..." (Ef 4.14).

Conclusão

E muito importante que no

estudo dos dons do Espírito San-

to não venhamos a nos desviar

das doutrinas fundamentais do

cristianismo.

Na Igreja de Antioquia não

foi necessário e nem aconteceram

manifestações visíveis e sensíveis

do Espírito Santo. Ninguém ex-

perimentou êxtases. E muito me-

nos falaram línguas ininteligíveis,

sem valor algum.

O que observamos nessa igre-

ja foi o mover o Espírito Santo

na promoção do Reino de Deus

através de cada crente, como fiel

servo de Jesus Cristo.

No exercício dos nossos dons

espirituais, devemos ficar firmes

nas doutrinas neotestamentárias

e empregá-los intensamente na

obra do Senhor com a finalida-

de para a qual nos são dados - a

edificação do corpo de Cristo.

1
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Deus Põe

Minha Família

nas Maiores
Alturas

5 DE NOVEMBRO DE 2001 DlA BaTISTA DE OrAÇÀO MUNDIAL DEPARTAMENTO FEMININO DA AlIANÇA BaTISTA

SAUDAÇÕES
DA ÁFRICA
Saudações da União Feminina

Batista da África! "A família é

o que molda a sociedade; se ela

estiver saudável, toda a socieda-

de estará sadia. Se a família

desintegrar-se, a sociedade, da

mesma forma, se desintegrará.

"

- Anónimo

Que o Senhor preserve nossas

famílias unidas e as eleve às maiores

alturas!

AFRICA EM
FOCO
Africa: Um
Continente,
Vários Mundos

Há 686 milhões de pes-

soas morando em 53 países

na Africa. O maior país é o

Sudão, e o menor é Seychelles.

Na Tanzânia, o Monte
Kilimanjaro é a montanha
mais alta no continente. O rio

mais comprido é o Nilo. O
Iago Vitória é o maior da

Africa, famoso por suas be-

las cataratas. Há muitas lín-

guas faladas na Africa, tais

como inglês, francês, árabe,

castelhano, português,

bambara, crioulo, ki-swahili,

haoussa, ioruba e centenas

de outros idiomas.

NOTICIAS
Ao redor do Continente

GANA - A União Femini-

na Missionária Batista

Ganense Estende a Mão: A
UFMB abriu, oficialmente, a

primeira fase do Centro de

Recursos e Treinamento em
Ejura. Neste momento ele

acomoda 200 pessoas, mas

quando for concluído com-

portará 3.000 pessoas. O
propósito do centro é trei-

nar as mulheres a serem lí-

deres e em outras capacida-

des para que possam ser

auto-suficientes. Também o

centro permite que jovens e

adolescentes realizarem

acampamentos.

NIGÉRIA - Religião Pro-

voca Destruição: As mani-

festações religiosas no norte

da Nigéria, provocadas pela

introdução da Lei Sharia,

estão atingindo principal-

mente as mulheres. Desde
que a maioria dos nigerianos

é batista, e a maioria dos

membros da igreja são mu-
lheres, sua liberdade de cul-

to está seriamente compro-

metida. As igrejas estão sen-

do incendiadas, e há muita

destruição de propriedade e

até perda de vida. Ore para

que o Senhor intervenha na

Nigéria.

ÁFRICA DO SUL - Os
Prisioneiros se Alimen-
tam da Palavra: O Depar-

tamento Feminino da
União Batista Sul-Africana

organizou um Curso de

Correspondência da Bíblia

para os prisioneiros. Outras

pessoas, porém, estão se be-

neficiando dele. A União
Feminina Batista da Africa

(UFBA) está apoiando este

projeto através da oferta do
Dia Batista de Oração Mun-
dial.

RUANDA - Depois do
Genocídio: O trabalho en-

tre as vítimas do genocídio

está sendo realizado princi-

palmente entre as mulheres

e crianças que sobreviveram.

Muitas jovens estão aceitan-

do Jesus e até procurando
ensino teológico. Algumas
mulheres já organizaram se-

minários com o intuito de

cicatrizar as feridas do povo.

SERRA LEOA - Parem
Com Esta Guerra: O com-

bate continua, apesar dos es-

forços de organizações inter-

nacionais para intervir. As
mulheres têm sido severa-

mente maltratadas pelas am-
putações, as crianças têm
sido abortadas pelos solda-

dos, e o estupro é comum.
As crianças são violadas pe-

los soldados que as usam
combate. Mesmo assim, o tra-

balho batista continua con-

tra todas estas barreiras.
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MOÇAMBIQUE - Que Enchente, Que Milagre: De-

sastres naturais e humanos continuam arrasando a Africa.

Uma mulher grávida procurou abrigo da enchente no topo

de uma árvore. Milagrosamente ali mesmo ela deu à luz

um bebé saudável. Os anjos estavam presentes para evitar

que o bebé caísse na água turbulenta. O Senhor mandou
o helicóptero para resgatar a mãe, que se segurava na

corda com uma mão e apertava seu bebé com a outra.

Alice Dmhor, prresidente da UFBA; leanette Yolanda

Engome, secretária, e Yemi Lakodun, vice-presider\ce

{da esquerda para a direita)

TORNANDO O DIA DE ORAÇÃO
MAIS EFICAZ E SIGNIFICATIVO

PROGRAMA

1. A coisa mais importante é realizar a programação. Pode

ser necessário mudar o dia ou horário. Por favor, faça o

planejamento para atender às necessidades do seu grupo.

2. O tamanho do grupo não tem importância, mas é im-

portante se juntar com outras irmãs de todas as faixas

etárias. E especialmente importante incluir as meninas,

jovens e idosas no programa. Envie um convite especial

para elas.

PUBLICIDADE

1. Para publicidade, você pode confeccionar cartazes, es-

tandartes, bandeiras, programas, convites, etc. Pode usar

o logotipo na primeira página deste material.

2. Promova o Dia de Oração desde já! Converse com o

pastor para que ele também promova o evento.

3. Coloque notícias no boletim da igreja, bem como ern

outros veículos de comunicação que sua igreja possua.

ORAÇÃO

1. Antes do período de oração, abra espaço para um pe-

ríodo de testemunhos da obra de Deus na vida das irmãs e

em suas famílias e como elas têm atravessado estas crises.

2. Prepare e distribua entre os participantes uma cópia

dos pedidos de oração.

Que milagre! Mesmo com a cessação das chuvas em
Moçambique, Suazilândia e a África do Sul, nossos ir-

mãos nestes países estão sofrendo fortemente. Vamos
sustentá-los em oração. Lembre-se de responder ao cla-

mor da Aliança Batista Mundial que solicita doações de

dinheiro para o Fundo de Auxílio para Alimentação na

Africa do Sul.Você será abençoado!

3. Confeccione uma caixa ou outro recipiente onde as

pessoas possam colocar seus pedidos de oração para suas

famílias.

4. Há vários métodos que podem ser adotados para a oração:

• Tempo para oração pessoal

• Oração em duplas

• Oração em pequenos grupos

• Uma pessoa orando em voz alta

• Oração dirigida (uma pessoa falando os pedidos en-

quanto todos oram silenciosamente)

5. Seria interessante providenciar sete mulheres vestidas

tipicamente, representando as sete uniões continentais.

Cada uma pode apresentar os pedidos para seu continen-

te, acrescentando um pouco de informação sobre sua área.

OFERTA

1. Faça com que este seja um tempo muito especial. Pre-

pare envelopes específicos para este fim.

2. Tenha um alvo para a oferta. Incentive todas a dobra-

rem sua oferta do ano passado.

3. Todas as ofertas devem ser enviadas à Secretária Geral

da UFMBB, que enviará as ofertas para o Departamento

Feminino da Aliança Batista Mundial.

ESTLlDOS BÍBLICOS

Os Estudos Bíblicos estão divididos em três partes. Leia

os estudos, e escolha dois para serem discutidos. Divida

os participantes em pequenos grupos para facilitar a dis-

cussão.

PALAVRAS DE GRATIDÃO

Estamos muito gratos às seguintes irmãs: Srta. Mildred Arcline, administradora da União

Batista da Africa em Gana; Sra. Grace Ladokum Buria, vice-presidente - Nigéria; Sra.

Alice Donkor, presidente da UFBA. Estas senhoras contribuíram grandemente na pre-

paração das matérias do programa para o Dia Batista de Oração Mundial em 200L
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PROGRAMA PROVISÓRIO
Prelúdio (Hinos e corinhos sobre a família)

Palavras de boas-vindas

Propósito do programa (Dirigente)

África em foco (primeira página do programa)

Chamada à adoração - Josué 24.15

Hino: "Em Cristo o Lar Seja Edificado" - HCC 590

Mensagem da presidente do Departamento Fe-

minino da Aliança Batista Mundial (página 54)

Estudo bíblico 1

Relacionamento verdadeiro em família - Mateus
12.46-50

Música especial

Testemunho de Elola do Congo (veja página 57)

Estudo bíblico II

Mulheres bíblicas que puseram a família de Deus
nas maiores alturas

Hinos de louvor - Cânticos sobre a família (por

exemplo: A Família de Deus, Corpo e Família)

Testemunho: Uma mulher da sua igreja comparti-
lha o que Deus está fazendo em sua família

Estudo bíblico III

Fatores que incentivam ou impedem
que cheguemos às maiores alturas

Testemunhos: O que Deus está fa-

zendo na vida das famílias da sua
igreja

Oração - Orando pelos sete continen-

tes

Mensagem da secretária/tesourei-

ra do Departamento Feminino
da Aliança Batista Mundial
(veja página 54)

Oferta (ao som de uma música es-

pecial)

Oração de gratidão

Hino: "Deus E Nosso Pai Ama
do" - HCC 412

Oração final

A OFERTA PARA O DIA BATISTA
DE ORAÇÃO MUNDIAL

ALVO MUNDIAL: U$500.000,00 (500 mil dólares)

O Departamento Feminino depende desta oferta, porque sua principal fonte de renda vem desta oferta anual de apenas

um dia.

A metade da oferta vai para os continentes e seus ministérios, e a outra metade vai para o escritório internacional.

50% -US$ 250.000

DEPARTAMENTO FEMININO
• Projetos do Dia de Oração

• Publicações: Programa do Dia de Oração

Mundial; o jornal, Together ("Juntos")

publicado duas vezes ao ano

• Conferências de Liderança, inclusive

bolsas.

• Projetos especiais

• Manutenção do escritório internacional

• Salários da diretora e assistente.

50% -US$250.000
UNIÕES CONTINENTAIS
• Dinheiro para viagens da liderança para

incentivar as mulheres em convenções

pequenas que lutam para sobreviver

• Dinheiro para ajudar na formação de

novas organizações de mulheres

• Reuniões continentais de cinco em cinco

anos

• Auxílio para frequentar as reuniões

continentais

• Programas especiais de evangelismo,

conferências para jovens, projetos do Dia

Mundial de Oração, e outras reuniões especiais

para ajudar a atender às necessidades das

mulheres.

VOCÊ PODE FAZERUMA GRANDE DIFERENÇACOM SUA OFERTA!
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ESTUDO BÍBLICO I ESTUDO BÍBLICO II

Tema: Deus, Põe Minha Família nas
Maiores Alturas

Relacionamento Verdadeiro Em Família

1. Quando falamos em família, estamos, em geral, nos referin-

do ao relacionamento dentro de um casamento. O ca-

samento é uma aliança ou um pacto. O casamento é

um pacto como o de Deus com a humanidade. O dici-

onário Aurélio assim define a família: (J) Pessoas aparen-

tadas, que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente

o pai, a mãe e os filhos; (2) Pessoas do mesmo sangue. Essas

definições servem bem para nosso estudo de hoje.

2. O que é um relacionamento? Um académico da Bíblia

disse que um relacionamento é uma questão de vida ou

morte - "Se estivermos cortados do relacionamento com
Deus Pai, poderemos rir, comer, dormir e trabalhar,

mas o nosso ser interior estará morto". Este relaciona-

mento é semelhante ao que temos com outras pessoas.

Por isso o apóstolo João pôde escrever que amamos a

Deus porque amamos os nossos irmãos. Leia IJoão 4. 18-

21, 5.12. De acordo com a Bíblia, as categorias de famí-

lia são: membros do relacionamento em casamento; re-

lacionamentos de amigos; relacionamentos em grupo;

relacionamento dentro da igreja; e, mais amplo ainda, o

relacionamento nacional e inter-racial.

Fomos criados para estar em relacionamento, para a

união íntima entre um homem e mulher; para um amor
sacrificai em família; para o estímulo de amizade na comu-
nidade, na igreja e no serviço. Perguntaram certa vez a

uma mulher por que ela não frequentava uma igreja perto

da sua casa. Ela explicou que pagaria qualquer preço para

não perder a rica e preciosa comunhão da sua igreja dis-

tante.

Escreva uma definição de família, baseada na ligação

ou interação com outras pessoas:

"Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do
lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe.

Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus

irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu
ao que lhe falava: Quem é minha mãe? e quem são meus
irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos dis-

se: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que
fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu
irmão, irmã e mãe" (Mateus 12. 46-50).

Pensando nisso, descreva o relacionamento ideal de uma
família cristã, usando suas próprias palavras.

Tema: Mulheres da Bíblia que Puseram
Família de Deus nas Maiores
Alturas

Este ano o tema do Dia de Oração é uma oração: Deus

Põe Minha Família nas Maiores Alturas. Não é uma ora-

ção comum, é uma petição do fundo do coração da mu-
lher intercessora. Por isso, queremos examinar algumas

mulheres da Bíblia que foram privilegiadas por terem um
relacionamento pessoal com Jesus Cristo, conseguindo

assim a elevação de muitas almas a maiores alturas.

1. Maria: Leia Lucas 2.51-52. Como é de esperar, se as

mães alimentam seus filhos na fé. Deus os põe nas mai-

ores alturas (Efésios 6.4). Um jovem testemunhou à beira

do túmulo da sua ex-professora: "Ela me amou como
uma mãe, e me levou a descobrir o melhor amigo da

minha vida - Jesus Cristo. Todos os meus colegas sem-

pre a elegeram como a melhor professora do colégio

porque suas aulas de Biologia eram como uma família."

O governo não permitia o ensino da Bíblia diretamente

nas escolas, mas a professora elevou a Jesus através das

aulas de Biologia e Ele mesmo atraiu as pessoas até sua

pessoa.

Como Maria cumpriu sua responsabilidade como mãe?

Procure, no versículo 51, a frase que dá para entender

que Maria orava por Jesus

2. Suzana: Leia Lucas 8.13. Um casal comentou, uma vez,

que eles foram abençoados ao conseguir uma casa num
certo bairro: "E uma família de famílias". Os relaciona-

mentos naquele bairro já possibilitaram tirar algumas

pessoas de uma religião morta a uma fé viva em Jesus

Cristo. As mulheres têm a oportunidade de investir tem-

po, energia e recursos em vários relacionamentos em
família: visitação ao hospital, visitas com os vizinhos,

etc. Orações de fé que são reforçadas com ação mobi-

lizam o serviço na vinha de Deus.

Como Suzana trabalhou com Deus?

3. Maria de Betânia: Leia Lucas 10.39. Enquanto as mu-
lheres elevam suas famílias em oração, também preci-

sam estudar a Palavra de Deus e escutar a sua voz. E
importante ouvir sua Palavra, escutar e não falar o tem-

po inteiro. As que estudam e escutam concordarão que
esses são meios poderosos e eficazes para Deus nos
elevar durante nossa caminhada cristã. O altar da famí-

lia no lar (Levítico 6.13), reuniões de oração no bairro,

estudos bíblicos, grupos de oração no escritório, clu-

bes bíblicos para crianças, todos são aspectos do nosso

serviço para Deus que ajuda a pôr a família nas maiores

alturas.
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Como Maria demonstrou esta atitude? Por que as pessoas, em geral, preferem orar em vez de

contribuir e ir?

E possível todas as mulheres cristãs disponibilizarem esta

quantia de tempo?

Justifique sua resposta:

4. A Mulher Samaritana: Leia João 4. 28-30. As mulhe-

res também têm a responsabilidade de compartilhar as

boas novas do Evangelho. Leia IPedro 3.15. As mulhe-

res cristãs devem orar por um maior zelo evangelístico,

que é o ápice de qualquer ministério. Justamente por-

que devemos isso a Jesus Cristo. Ele elevou as mulhe-

res da "grama" até a "graça", do "nada" até "algo".

Há quatro verbos que descrevem o testemunho da

mulher samaritana em João 4.28-30, e que nós devemos

imitar. Escreva estes quatro verbos:

1) , 2) , 3) , e 4)

Mencione os nomes das pessoas a quem você tem tes-

temunhado pessoalmente:

6. Maria Madalena: Leia sobre a vida de Maria Madalena
em Mateus 27.55, João 19.25, 20.16. Mulheres que vi-

vem uma vida parecida com a de Cristo diante de não-

crentes (especialmente muçulmanos) na comunidade,
ou trabalham num escritório ou compartilham um es-

paço na feira podem entender muito bem o que é ser

perseguida. Uma mulher convertida e zelosa voltou para

a aldeia onde seu pai a tinha envenenado simplesmente

porque ela se casara com um cristão. Ela voltou à al-

deia semanalmente com um grupo de enfermeiras du-

rante muitos anos. Deus elevou sua aldeia às maiores

alturas da salvação. O chefe Imam morreu, mas a al-

deia inteira aceitou a Jesus. Leia Romanos 8.30-39. Ago-
ra os membros da aldeia estão prontos a compartilhar

as boas novas da Ressurreição com o povo da outra

aldeia perto. Leia IPedro 3.15.

Como cristãos, somos da mesma família de Maria
Madalena. Como a vida dela contribuiu para sua partici-

pação na obra de Deus na elevação das mulheres?

Por que algumas mulheres deixam de compartilhar seu

testemunho?

5. A Viúva com Duas Moedas: Leia Marcos 12.41-44.

Uma mulher muito rica foi convidada a ir a uma aldeia

para o lançamento de um fundo que seria usado para

reconstruir uma igreja destruída por um terrível tempo-

ral. A mulher era natural daquela aldeia, mas morava

na cidade. A quantia necessária para a construção era

apenas duzentos dólares. A mulher rica tinha, de fato,

mais ou menos quinhentos dólares na bolsa. Ela colo-

cou cinquenta dólares no gazofilácio e houve um gran-

de barulho porque as mulheres gritaram, pularam, dan-

çaram, bateram palmas, e assobiaram. Por quê? A taxa

de câmbio para a moeda local fazia com que os $50

parecessem uma fortuna. A congregação não acreditou

no que estava vendo. As mulheres acharam que ela

tinha dado tudo que tinha. A mulher acabou depois

gastando o resto do dinheiro em jóias e roupas. Deus

nunca espera que você dé mais do que pode. Apenas

que você seja generosa com o que Ele deu a você. Leia

Hebreus 6.10.

Se você quer que Deus ponha sua família nas maiores

alturas, você também deve sustentar a obra do Reino

de Deus. Alguém tem um testemunho de uma vez que

deu suas "últimas duas moedas"?

ESTUDO BÍBLICO III

Tema: Alguns Fatores que Incentivam
ou Impedem que Cheguemos às

Maiores Alturas

O que faz o relacionamento em família funcionar? O que

faz com que não funcione? Você se identifica com quais

fatores? Queremos compartilhar algumas experiências para

apoiar nossa ênfase.

1. Fatores que Incentivam Relacionamentos:

• Confiança - Jó 38.4. E preciso facilitar a confiança nos

outros. Jó confiou em Deus até o final. Se você promete

que vai orar, verifique que você é de confiança, honrando

sua palavra.

• Amor e carinho - 2Samuel 23. 13-16

• Perdão - 2Samuel 19.18-23

• Honestidade - Quantas meias-verdades e mentiras você

já contou? Sem um compromisso com a honestidade, não

existe um fundamento seguro para a verdade.

• Reconciliação - Mateus 18. 15-17, Jó33. 26. Um acadé-

mico da Bíblia nos ensina o seguinte: "A verdadeira recon-

ciliação é um caminho duro, e apenas a graça a consegue.

Ela exige muitos passos de perdão e de fé, que seriam

impossíveis sem a graça de Deus. Sem a reconciliação,

não podemos voar às maiores alturas, mas simplesmente

nos empenhamos em atividades religiosas, como um
mordomo inútil."
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2. Alguns Fatores que Impedem os Relacionamentos CONCLUSÃO
• Ocupação - Tiago 3.17-18. É possível estar tão envolvi-

do com nosso trabalho para Deus que não amamos
nem cuidamos do seu povo. No final de tudo, cjuere-

mos saber por que nossos programas não nos elevaram

nas maiores alturas. Leia Provérbios 19.2, organizando

nossa agenda de acordo com a perspectiva do Senhor.

• Impor a Minha Própria Vontade - Essa teimosia pode

ser uma terrível barreira à união cristã, ao casamento

feliz, a relacionamentos em família, a amizades dura-

douras, etc. Identifique áreas em sua vida onde você

estã agindo independente da vontade de Deus. Peça a

Deus para ajudá-la a se submeter à vontade dele, bem
como à vontade de outros crentes. Assim, sua família

poderá voar até as alturas.

• Cobiça - Você não pode ter cobiça em seu coração e

ter resultados positivos ao orar para ser elevado. A
cobiça começa com pensamentos impuros a respeito de

uma pessoa, mas raramente pára aí. Se você continua

pensando assim, tais pensamentos poderão levar você a

cometer adultério.

Escreva algumas barreiras sobre as quais as mulheres ba-

tistas da sua igreja gostariam de voar.

Mencione as alturas que você deseja alcançar:

Cante o hino "O Alvo Supremo" (Cantor Cristão - 285)

com espírito de oração.

AFRICA
Trajes Típicos

da Africa
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DIA BATISTA
DE ORAÇÃO
MUNDIAL DE
2001
A seguir, eis algumas

mensagens e informações

da presidente e secretária/

tesoureira do Departamento

Feminino da Aliança Batista

Mundial, bem como das sete

presidentes das uniões continen-

tais. Para obter maiores informa-

ções e fotografias, consulte a página na

Internet: http://www.bwanet.org/womens . Estas informa-

ções enriquecerão o programa em sua igreja.

Cooperadores de Deus,./^
1 Coríntios 3.9

Saudações da

Presidente:

Mulheres do mundo, ale-

grem-se! Deus nos chamou
para estarmos reunidas e uni-

das hoje, para levantar nos-

sos corações e vozes em lou-

vor a Jesus Cristo, bem como
interceder um pelo outro. As
mulheres da Africa prepara-

ram o programa, provendo

todas as informações para

nossa meditação e o enfoque

na família como tema. Agradecemos a Deus o presente da família

como um lugar para experimentar amor, cuidados e estímulos. Fica-

mos sensibilizadas quando este propósito é frustrado com o colapso

da vida em família, mas encontramos forças no reconhecimento do

fato que Deus está conosco até nas situações mais difíceis.

Hoje é um dia de intercessão. Minha imaginação é estimulada

quando medito na descrição de oração feita por Charles Spurgeon

(um pastor inglês). Ele escreveu: "A oração irriga os campos da vida

com as águas que estão estocadas nos reservatórios da promessa."

Vamos reivindicar, confiantemente, as promessas para que as águas

da cura, do enriquecimento e da nova vida permeiem o solo em que

nossas famílias estão plantadas. Ao mesmo tempxj, trabalhemos jun-

tos para remover os obstáculos que impedem qualquer membro da

família de Deus de alcançar todo seu potencial em Cristo.

Lembrem, Deus prometeu estar conosco (Mateus 18.19-20), in-

terceder por nós (Romanos 8.26-27), e realizar mais que podemos

pedir ou imaginar (Efésios 3.20-21). Enquanto oramos juntos, eu

estou visualizando nova vida, crescimento, esperança renovada e

espíritos estimulados ao redor do mundo. Deus as abençoe e as faça

uma bênção!

AudteyMorikBwa

NOVOS CAMINHOS
Saudações da Secretária/Tesoureira

Minhas queridas irmãs do mundo:
Eu as saúdo com o amor do

nosso maravilhoso Senhor e Sal-

vador!

Um dos filmes que me agra-

dou muito tinha o nome: "Sa-

indo da Africa". A fotografia

era linda, e o cenário, fantásti-

co. Renovou em mim a espe-

rança de um dia conhecer o

continente.

Agora, da Africa vem a inspi-

ração para o programa do Dia | (

Batista de Oração Mundial este

ano. Da Africa vêm necessidades

para serem atendidas através da

nossa oferta. Da Africa vem o clamor de milhares das nossas

irmãs que pedem nossa intercessão hoje.

Orar por elas e outras necessidades ao redor do globo é a tarefa

principal a que nos dedicamos hoje. Fazemos isto com a certeza de

que o Senhor de todas as bênçãos honrará cada oração. Ele respon-

de a todas as orações de acordo com a sua vontade que sempre é

"boa, agradável e perfeita".

Há mais alguma coisa que fazemos além de orar. Eu gosto de

imaginar que damos pés às orações através das ofertas. Contribuin-

do, temos o privilégio de participar da obra de Deus atendendo as

necessidades de outras mulheres, compartilhando com elas as mui-

tas coisas que recebemos da mão de Deus. Também nos sentimos

honrada por participar da obra de Deus através do ministério do
Departamento Feminino. As vezes eu sinto que perdemos esta opor-

tunidade quando chega a hora da oferta na reunião do Dia de

Oração, abrimos a bolsa e damos o que encontramos na carteira.

Por isso, estou sugerindo um novo caminho.

Talvez você já tenha ouvido o ditado: "Não siga o caminho, mas

vá por onde não há trilha, fazendo um novo caminho".

Uma nova trilha que nos leve até um novo caminho pode fazer

parte da nossa comemoração do Dia de Oração. Podemos comemo-
rar "A Colheita". Pode ser uma experiência de dar os primeiros

frutos do nosso labor. Cada vez que viajo a uma parte diferente do

mundo, fico maravilhada com a capacidade e criatividade das mu-

lheres. Especialmente quando elas querem dinheiro para alguma

coisa que amam! Elas fazem coisas que nunca entrariam na minha

cabeça. Cada pessoa tem um talento que pode aproveitar para ga-

nhar dinheiro. Podemos começar em setembro e usar dois meses

para conseguir o dinheiro. Algumas pessoas podem cozinhar, outras

costurar ou outras tricotar. Outras podem confeccionar lindas lem-

branças. E aquelas que sabem cortar cabelo e fazer manicura? A lista

é sem fim.

Meu sonho é ver nossas irmãs indo à frente da igreja durante o

Dia de Oração Mundial com um sorriso largo nos lábios, ao som de

um hino triunfal, orgulhosamente trazendo suas colheitas, o di-

nheiro que elas obtiveram como fruto dos seus esforços.

Mal posso esperar ouvir os testemunhos de alegria e vitória na

hora da colheita. Que cada mulher seja um "executivo", porque

todas são executivas no empreendimento de Deus de ajudar as mu-

lheres do mundo a realizarem o seu potencial completo debaixo do

senhorio de Jesus Cristo.

Te vejo no novo caminho!

Com amor,

Alicia Zorzoli
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UNIÃO FEMININA
BATISTA DA
ÁFRICA
• Há 670.017 mulheres batistas nas 51

Convenções nos 31 países da Africa.

• Alvo: Assegurar um desenvolvimento

completo das mulheres. Atendendo as

necessidades da mulher por completo,

para que ela tenha uma vida plena e

próspera.

"Temos motivos para louvar a Deus por

sua fidelidade", diz Alice Donkor, presidente.

Aíice Donkor

UNIÃO
FEMININA
BATISTA
DA ÁSIA

1

Indranie Premawardkana
• Há 60 grupos de mulheres

batistas em 20 países da Ásia.

• A primeira conferência deJovens Cristãs em Ação foi realiza-

da em Chaing Mai, Tailândia, com 250 jovens frequentan-

do.

Indranie Premawardhanda, presidente, compartilha este

versículo: quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o

seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como
permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos
de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade"

(IJoão 3.17-18).

y

I
UNIÃO
FEMININA
BATISTA
DO
CARIBE _
. c J

RubyeGayle
• cm janeiro de ZUOU,

durante a conferência de liderança em Melbourne, Aus-
trália, esta união foi a mais nova a pedir ingresso na
família do Departamento Feminino da Aliança Batista

Mundial.

• "Ilhas Gémeas" e "Intercâmbios" são dois projetos usa-

dos nesta região. Ilhas Gémeas é um programa em que
duas ilhas ou países compartilham idéias e atividades.O

projeto "Intercâmbios" junta duas mulheres para orar

uma pela outra ao longo do ano, e ao se encontrarem
dão um presente à outra.

Rubye Gayle, presidente, compartilha as palavras de um
cântico antigo e muito especial do Caribe: "Estamos jun-

tos mais uma vez. Só para louvar ao Senhor."

UNIÃOFEMININA
BATISTA
DAEUROPA
• Esta união criou o Projeto do Milé-

nio, que concentra suas energias em
ajudar vários grupos de crianças que

estão sofrendo. No início a ênfase será

nas crianças de Chernobyl, mas ou-

tras regiões serão contempladas,

quando os recursos o permitirem. Yona Pusey

• As mulheres propuseram uma "explosão de idéias" para

estudar sua organização e estruturas. O mundo está mu-

dando rapidamente, e a UFMBE precisa estar preparada

para enfrentar as exigências e oportunidades do século 2 1

.

Yona Pusey, a presidente, compartilha uma promessa do

Novo Testamento: "Se, pois, o Filho vos libertar, verda-

deiramente sereis livres" (João 8.36).

UNIÃO
FEMININA
BATISTA
DA
AMÉRICA
LATINA

Amparo de Medina

• Um evento sobre a pre-

venção da violência em família foi realizado e intitulado

"Construtores da Paz". A violência doméstica é um gra-

ve problema na América Latina.

• Um projeto de alfabetização foi lançado para alguns

países da América Latina onde o índice de analfabetis-

mo está muito alto.

Amparo Medina, a presidente, compartilha ICoríntios 3.9;

"...Somos cooperadores de Deus..."
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UNlAO
FEMININA
BATISTA
DA AMÉRICA
DO NORTE
• A União Feminina Batista da

América do Norte tem traba-

lhado diligentemente para al-

cançar as necessidades das

mulheres do seu continente,

e conseguiram isso através de

um aumento de projetos continentais no

Dia de Oração Mundial.

Beverly Scott

• Um novo programa "Parceiros em Ministério" facilitará

o compartilhamento de materiais, idéias, etc. entre os

vários grupos de mulheres batistas no continente.

Beverly Dunston Scott, a presidente, compartilha João 8.12:

"Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do

mundo; quem me segue de modo algum andará em trevas, mas

terá a luz da vida."

UNIÃO FEMININA
BATISTA
DO PACÍFICO
SUDESTE
• O Dia Batista Mundial de

Oração começa e termina em
nossa região!

• Muitas mulheres vivem o pro-

cesso de mudança da idade da

pedra para o século 2 1 . Isso está

provocando um conflito entre

as gerações e crise de valores em
maior grau do que conhecemos

nas sociedades ocidentais.

Olwyn Dickson diz: "Kei te

mihinui kia koutou e te luanau o te Atua." (Saudações a vocês,

a família de Deus)
^^^^

56

PROJETOSDO DIADEORAÇÃO
ÁFRICA

Os seguintes projetos foram escolhidos como parte do
enfoque na Africa. Sua oferta ajudará a tornar estes pro-

jetos uma realidade.

DESENVOLVENDOACAPAaTAÇÃODAS
MULHERES
GANA - Convenção Batista de Gana

(Parceria com a Aliança Batista Mundial)

A UFMB da Convenção Batista de Gana idealizou este

projeto a fim de capacitar e proporcionar oportunidades
de treinamento e serviço para as mulheres batistas de Gana
em nível nacional. No nível nacional, o desenvolvimento
de capacidades envolve uma série de seminários, clínicas,

e treinamento, mas elas não têm nenhum lugar para a re-

alização de tais eventos.

A fim de ter um local para seus programas de treina-

mento, a UFMB decidiu reformar as dependências femini-

nas do Acampamento Ejura. Isso inclui uma capela, dois

dormitórios, uma cozinha e um refeitório. A capela será

reformada para ser um centro de treinamento, os dormi-

tórios serão reformados para receber pessoas por mais

tempo e a cozinha e o refeitório serão ampliados para se

transformarem num restaurante self-service.

PROJETO CAMINHO DA BÍBLIA
Imprimindo Livros sobre o Discipulado Cristão para
Prisioneiros

ÁFRICA DO SUL - União Batista da África do Sul

O Caminho da Bíblia é o nome de um curso básico da
Bíblia, com 10 livros de estudo. O primeiro é intitulado:

Quem é Jesus. Depois há estudos sobre a vida cristã. Os
livros estão impressos em sete línguas da Africa do Sul:

inglês, africaans, zulu, xhosa, sotho sul, tuana e portugu-

ês. Cada livro conclui com um questionário baseado nas

12 lições estudadas. O aluno devolve o questionário para

receber uma nota.

Há 5.700 alunos matriculados nos cursos, a maioria pri-

sioneiros na Africa do Sul, e por isso não podem pagar

pelos livros. Cada livro custa um dólar a impressão. Para

agilizar o processo, o programa foi descentralizado. O curso

funciona em centros satélites, dirigidos pelo Departamen-

to Feminino Batista da União Batista. A equipe é compos-

ta totalmente de voluntários. Cada aluno recebe uma nota

nos livros, e o progresso do aluno é acompanhado pesso-

almente. Se o aluno tiver uma dúvida, isso é esclarecido.

O resultado deste processo é mais interesse, mais oração

e mais acompanhamento. Muitos centros têm membros
que visitam a cadeia local, entregando os livros e incenti-

vando os alunos. Ainda existe a necessidade de um escri-

tório central para enviar os materiais e livros e certificado.

Este escritório controla a atualização e impressão de no-

vos livros.

A África do Sul tem um dos índices de criminalidade

mais altos do mundo. As mulheres batistas sentem que o

único jeito de mudar o estilo de vida de um criminoso é

apresentá-lo a Jesus Cristo, porque somente ele pode trans-

formar seu coração e transformá-lo numa nova pessoa.
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AIDS - AFRICA -

ELOLA
Elola estava chorando,

debruçada sobre o corpo febril

do seu pequeno filho. Os úl-

timos meses não foram nada
fáceis para ela. Seu coração

estava despedaçado ao ver

seu filho inocente sofrer.

Reconhecendo que tinha

feito todo o possível para

restaurar a saúde e for-

ças de Benjamim, Elola

suspirou e cochichou uma
oração: "O Senhor, Benja-

mim é teu. Não entendo, mas
eu o entrego nas tuas mãos." Mesmo com a dor, havia paz

enquanto ela chorava ao lado do filho moribundo.

Apenas quatro anos antes a vida era alegre e cheia de

promessa, porque Elola estava terminando os estudos do
segundo grau no Centro Batista de Vanga, na República

Democrática do Congo, e planejava seu casamento. O
noivo (da mesma aldeia, mas agora um homem de negóci-

os na cidade de Kinshasa) tinha pedido sua mão em casa-

mento. Ele disse que era um bom homem e ganhava um
bom salário, mas quando ela chegou à cidade, descobriu

que seria a segunda esposa. Alguns meses depois, sua pró-

pria saúde começou a abalar-se. Ela estava quebrantada,

doente e ainda por cima grávida. Não houve nada a fazer

senão voltar para a casa dos pais.

A vida para ela virou uma série de visitas ao hospital

em Vanga, ela recebeu cuidados e carinho. A equipe cris-

tã a apoiou e se tornaram amigos de verdade durante este

tempo de crise. O que ela teria feito sem o apoio deles?

Elola estremeceu ao ouvir do médico e capelão que não
somente Benjamim mas também ela estava com HIV posi-

tivo e já gravemente doentes com o vírus da aids. Foram
os amigos cristãos que ficaram ao lado dela. Eles oraram

com ela, compartilharam a pouca comida que tinham quan-

do as coisas eram difíceis.

Havia muitos altos e baixos, mas devido ã fidelidade

dessas boas mulheres e sua amizade, Elola sentiu o amor
do Salvador, de quem as mulheres deram testemunho.

Lentamente, ela colocou sua confiança no grande Deus
que nos segura quando não sabemos o que está aconte-

cendo conosco. O pequeno Benjamim sentiu a paz e tran-

qúilidade em sua jovem mãe. Mesmo com meses de trata-

mento, Benjamim não foi curado e num belo dia de sol,

mesmo entristecidas as amigas se juntaram para cantar e

orar e colocar o corpo de Benjamim na rasa sepultura

preparada para ele. Benjamim estava com Jesus.

Elola aceitou um emprego como recepcionista no cen-

tro de aconselhamento do hospital. Ela demonstrava ter

um espírito meigo ao conversar com os pacientes e com-
partilhar a sua fé. Os que tinha sido os "professores" de
Elola através do seu exemplo continuavam perto dela,

porque Elola entendeu muito bem que a doença em seu

sangue era um fardo pesado. Ela sabia que seus dias eram
poucos. Ela também estava aguardando ansiosamente o

dia quando não experimentaria mais dor e sofrimento, e

estaria reunido com Benjamim e estaria com Jesus em pes-

soa. Elola agradeceu a Deus o testemunho corajoso das

santas mulheres que chegaram perto dela para ajudar a

carregar seu fardo. "Para dizer muito obrigada usarei toda

a minha vida para conhecer Jesus melhor e compartilhar

seu amor com outros."

E foi isso mesmo que Elola fez - fielmente ela trabalhou

e viveu, até que Jesus a chamou para o lar maravilhoso

que ele mesmo tinha preparado para ela.

Hoje em dia a aids está presente em todos os países do
mundo. Cerca de 50 milhões de pessoas estão contamina-
das com o vírus HIV, e 16 milhões já morreram. Mais de
10 milhões de crianças africanas perderam pelo menos o

pai ou mãe para a aids. Irmãs, cada uma de nós precisa

orar pelas pessoas que cuidam dos aidéticos e cada uma
de nós precisa estender a mão em amor e dizer ao mundo
como dentro da vontade de Deus. Como estas mulheres
congolesas, podemos ser como Jesus na carne para os que
sofrem.

- por Miriam Fountain

INTERCONTINENTAIS
DUPLAS DE ORAÇÃO
Durante o Dia de Oração Mundial, ore pela dupla de

oração do seu continente de uma forma especial. As du-

plas são:

Africa-AméricaDONorte Europa-AMÉRiCALAnNA

AsiA - Caribe - Pacihco Sudeste

PEDIDOS DE ORAÇÃO
O coração do Dia Mundial de Oração é

a oração pelos pedidos das mulheres em
cada continente. Na página seguinte. Os
Pedidos de Oração devem ser recorta-

dos na linha pontilhada e dobrados de

tal forma que a mulher ajoelhada esteja

na frente e os pedidos gerais estejam na
última folha. Todos que estão presentes devem receber

uma cópia dos pedidos. Seria bom copiá-los em papel co-

lorido. Também podem distribuídas cópias para as pesso-

as impossibilitadas de comparecerem à reunião. Gostaría-

mos de envolver o número máximo de mulheres batistas

orando, levando a Deus as necessidades das mulheres ao

redor do mundo. Estas informações devem ser utilizadas

durante o período de oração no programa, e também nos

lares das mulheres.
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PEDIDOS DE ORAÇÃO
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Há poucos dias cheguei no es-

critório da UFM e encontrei a

secretária geral e a equipe de ir-

mãs voluntárias trabalhando em
ritmo acelerado. Observei por

alguns instantes o corre-corre e

o entra-e-sai da irmãs, cada uma
fazendo o seu trabalho. Ao ter-

minar o expediente, voltei para

casa feliz com a participação de

tantas irmãs voluntárias envol-

vidas com o trabalho da UFMB.
Fiquei a pensar naquele quadro,

e me veio à mente uma porção

de formiguinhas trabalhando.

De repente o meu pensamento
voltou-se para uma colmeia, e fi-

quei a pensar no trabalho das

abelhas. Peguei a Enciclopédia

Delta Larousse e fui ler a respei-

to.

Fiquei surpresa com a seme-

lhança entre o trabalho das abe-

lhas e o da UFM. E impressio-

nante observar que na colmeia

as abelhas se dividem em grupos,

e cada grupo tem o seu trabalho

específico.

Não precisamos ter a mente
muito fértil para identificar o tra-

balho de cada grupo com os da

UFM.

Não posso esconder o meu fas-

cínio pelos animais, eles me ins-

piram.

A abelha é um dos mais esti-

mados de todos os seres do reino

animal, não só porque trabalha.

mas porque trabalha para os

outros.

A abelha é o símbolo do tra-

balho. Foi o emblema estampa-

do na moeda da cidade de Efeso,

na época de Napoleão I.

Da natureza tiram-se muitas

liçóes para a vida. O trabalho das

abelhas tem muita coisa em co-

mum com o trabalho da UFM.

O autor da Enciclopédia Del-

ta Larousse começa dizendo que:

uma sociedade de abelhas se cons-

titui de adultos de três castas e

em um número muito desigual,

e fala de vários tipos de abelhas e

suas funções.

Apicultor é a pessoa que cui-

da das colmeias. Ele deve zelar

pelo bom estado das colmeias,

assegurar a alimentação das abe-

lhas quando os recursos naturais

se esgotam, reunir as colmeias

mais fracas, proceder à substitui-

ção de abelhas rainhas, cuidar

das caixas e dos favos, vigiar a

enxameação, colher e extrair o

mel e a cera, cuidar da proteção

e da limpeza das colmeias.

Convidar a diretoria

à frente e dizer:

As irmãs que compõem a di-

retoria são as apicultoras das col-

meias missionárias. E como api-

cultoras devem zelar pelo bom
funcionamento das organiza-

ções, ensinando e orientando,

fornecendo todo o material e as

informações necessárias, propor-

cionando assim o bom funciona-

mento das organizações da
UFM.

Uma coisa curiosa me chamou
a atenção. Com o convívio, as

abelhas passam a conhecer o api-

cultor pelo cheiro. Ele pode li-

dar com elas na retirada do mel

e na formação de novas colmei-

as, sem ter que usar uma roupa

especial de proteção. As abelhas

não lhe fazem mal algum porque

se tornam íntimas do apicultor.

Isso me fez pensar no relacio-

namento que deve existir entre

as irmãs que compõem a direto-

ria.

As irmãs precisam se conhe-

cer bem para que haja um bom
relacionamento, compreensão,
intimidade, franqueza, confian-

ça e sinceridade entre o grupo.

Não devemos nos esquecer que

a abelha tem também um ferrão,

e que na colmeia missionária não
devemos usá-lo para ferir umas
às outras. Há um pensamento de

J. D. Broadman que diz: "O tra-

balho é de ordenação divina e de

significado idêntico ao da ora-

ção."

Hoje quero comparar a col-

meia à diretoria da MCA dessa

igreja, quando tomam posse em
seus cargos para mais um ano de

trabalho.
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Uma primeira

advcriAncia:

Como membros da diretoria

da MCA, as irmãs devem tomar

por meta frequentar as reuniões

do Departamento Feminino da

Associação de Igrejas.

As abelhas conhecidas com
nome de obreiras são fêmeas es-

téreis, e têm funções muito im-

portantes na colmeia. Elas são

responsáveis pela redistribuição

de todo o material coletado na

colmeia. Também se encarregam

da proteção das colmeias em ou-

tros locais.

As atribuições da diretoria

das associações se assemelham
muito às das abelhas obreiras.

Elas são responsáveis pela

redistribuição de todo o materi-

al coletado na UFM estadual,

assim como são as maiores pro-

motoras do trabalho da UFM.
Além de o promoverem, elas

também executam grande parte

do trabalho planejado pela

UFM, e são muito zelosas prote-

gendo as organizações que estão

sob sua responsabilidade. Não é

sem razão que na nomenclatura

de trabalho da UFM, elas ganha-

ram o nome de "elo". A grande

força da colmeia missionária

deve-se em muito à diretoria e

principalmente à presidente das

associações.

A MCA local se identifica

muito com as abelhas sociais.

Abelhas sociais são as que vivem

reunidas, constituem sociedade e

fazem ninho comum. Entre elas

estão as principais espécies de abe-

lha que o homem utiliza para a

polinização das flores. O pólen é

um pó muito fino que as abelhas

retiram das flores para fazerem

o mel e a cera. Nossas abelhas

sociais lideram as demais.

E na MCA local que encon-

tramos irmãs com talentos e

dons diversificados, que represen-

tam o néctar das flores extraído

pelas abelhas.

Como colmeias missionárias

tenham sempre em mente que o

seu trabalho deve ser sempre um
desafio, não uma tarefa; uma
bênção, não um aborrecimento.

O nome Débora significa abe-

lha. Abelha sugere mel e doçu-

ra, mas tem também um ferrão e

certamente para o rei Jabim,
Débora foi uma abelha picante.

Para Israel, ela foi a abelha-rai-

nha, arregimentando as tribos e

conduzindo o povo em defesa

contra o inimigo.

A rainha, ou a abelha mestra

da nossa colmeia missionária, é

a coordenadora geral, que à se-

melhança de Débora tem condu-

zido os trabalhos da UFM,
arregimentando todo o elemen-

to feminino para trabalhar na
obra missionária.

Quando eu estava muito en-

tusiasmada fazendo a analogia da

colmeia com a UFM, me deparei

com uma abelha chamada zan-

gão, a masculina da colmeia. Pa-

rei e pensei: esta vai ter que ficar

fora da nossa colmeia, pois nós

não temos homens trabalhando

na liderança da UFM. Na mes-

ma hora lembrei-me e ri sozinha.

Pois não é que na colmeia missi-

onária da UFMB tem um zan-

gão! A abelha masculina da nos-

sa colmeia é um homem especi-

al, escolhido, chamado e prepa-

rado por Deus para seu trabalho.

E o pastor da igreja, que deve ser

comunicado de todo e qualquer

evento da UFMB. Ele é membro
ex-ofício da diretoria.

A nossa colmeia

missionária é

completa!

A colmeia é realmente um
exemplo de trabalho, de união e

de cooperação, não só para a

UFM. O pastor Werner Kaschel,

inspirado nas abelhas, escreveu

a letra do hino 595 do Hinário

Para o Culto Cristão, que diz:

"Nossa casa parece colmeia, com
a abelha a sair e a chegar. São

unidos, pequenos e grandes, no

ideal de lutar, trabalhar".

O salmista conhecia muito

bem o valor e o sabor do produ-

to do trabalho das abelhas. No
Salmo 19.10, ele faz uma compa-

ração da Palavra de Deus com o

mel e o licor dos favos. E ainda

no Salmo 119.103 ele declara:

"Oh! Quão doces são as tuas pa-

lavras ao meu paladar! Mais doce

do que o mel à minha boca."

A principal responsabilidade

das UFMB é transmitir a Pala-

vra de Deus, isto é, realizar mis-

sões, envolvendo todo o elemen-

to feminino.

Todas nós devemos procurar

as condições de trabalho que tra-

gam à tona o melhor que temos

em nós mesmas. Não esqueçamos

que "só há uma maneira de aper-

feiçoar o nosso trabalho - é amá-

lo" e "que as pegadas na areia do

tempo não são deixadas por

aqueles que permanecem senta-

dos", -^m^)

SUGESTÃO

Este artigo pode ser usado

como programa de posse, bas-

tando que a irmã chame pes-

soas a serem empossadas no
momento em que for feita a

analogia com sua função.

Se no seu campo existem

homens envolvidos com o

trabalho da UFM, faça a ana-

logia do zangão.
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Programa espeiaL

O Presente que não foi entregue
ADAPTAÇÃO DE GLAUCIA C. PETICOV

(Esta pequena representação pode ter um efeito surpreendente,

se for dramatizada corretamente. Um narrador de histórias

com algumas crianças aparecem a um canto do palco. Luz
turva, pálida. Trés rapazes representam Geraldo. As idades

sugeridas para os moços são: 12, 14 e 16 anos. Devem ter

mais ou menos o mesmo tipo, para que se tenha a impressão

de que é o mesmo moço, com diferença de idade apenas. Deve
haver um hino de Natal cantado ou tocado suavemente, antes

que a história se inicie. Basílio é um moço enérgico, mas ao

mesmo tempo de bons sentimentos.)

NARRADOR (às crianças) - Desejo contar-lhes hoje

uma história acerca de um Presente de Natal que não foi

entregue. E a história de um pobre menino que se chama-
va Geraldo. Na cidade em que ele morava, era costume,

em cada véspera de Natal, as pessoas ricas fazerem uma
farta distribuição de brinquedos e de presentes vários às

crianças pobres do lugar. Havia uma árvore de Natal, muito
enfeitada e iluminada. Ao redor dela ficavam as crianças

pobres, os desprivilegiados. E que alegria aquela festa le-

vava a cada coração! As crianças ganhavam carrinhos,

bolas, bonecas, mobílias para as bonecas, joguinhos e muita

coisa mais. Quando o promotor da festa era um homem
bastante generoso, então havia também distribuição de di-

nheiro e de roupas. Era uma festa para a criançada pobre!

Na véspera de Natal de nossa história, Geraldo foi até

aquele lugar também para receber o seu presentinho. Seu
nome estava na lista e ele esperava alguma coisa. Ele era

muito pobrezinho e ali estava esfarrapado, cheio de frio e

de fome. Seus claros olhos azuis estavam fixos naquela

maravilha, a árvore de Natal. Mas os pezinhos entorpeci-

dos mal podiam suportar o pouco peso daquele corpo

fraquinho e mal-alimentado. Parecia que o seu nome era o

último na longa lista de meninos pobres... E ele esperava,

ansioso...

Ali estivera também o menino Jorge, de sua idade. Roto
e enregelado pelo frio. Jorge disse aos companheiros:

- Não! Não ficarei mais aqui, para não morrer de frio...

Vou desistir. Não posso suportar mais o frio e a fome. Se

o dirigente do programa mencionar o meu nome, qual-

quer um de vocês (disse ele, dirigindo-se aos companhei-
ros) apanhará o meu quinhão e depois mo entregará. Mas
não tenho muita esperança de que alguém se lembre de

mim...

E Jorge saiu.

Momentos depois o dirigente gritou:

- Geraldo Delamar!

E logo em seguida:

- Jorge Cristie!

Geraldo se aproximou do dirigente, apanhou, cheio de

alegria, o seu presentinho e exclamou:

- Se o senhor quiser, eu farei a entrega do presente do
Jorge. Ele já saiu, porque estava com muito frio.

O dirigente aceitou o oferecimento de Geraldo. Veja-

mos, a seguir, o que aconteceu:

(Aparece no palco um menino de 12 anos, maltrapilho, com
dois embrulhos pequenos.)

GERALDO - Um para mim e outro para Jorge. Vejo
que são dois presentes pequenos. E eu que esperava pelo

menos ganhar um par de sapatos este ano...

(Abre o embrulho e fica estarrecido diante do que vê.)

- Que... que é isto?... estarei sonhando? Tanto dinhei-

ro para mim? Será meu nome mesmo? (Examina o papel e

o cartãozinho.) Sim... meu nome está escrito aqui no pa-

pelzinho: Geraldo Delamar. Será possível? (Cheio de ale-

gria:) Que realidade feliz! Terei roupas e calçados! Oh!
sou rico! Isto significa uma nova vida para mim! Vou estu-

dar! Que felicidade!

(Anda de um lado para outro.)

E este é o presente do Jorge. Mas não irei lá esta noite.

Sem dúvida, ele há de querer saber o que eu ganhei e

ficará bastante desapontado, vendo o seu presentinho.

Ninguém jamais ganhou tanto quanto eu. E pensar que
alguém me amou tanto, tanto para me dar este presente!

E... não irei hoje ver o Jorge. Não sei mesmo para que
lado ele se dirigiu. Não sei onde ele mora. Eu o procurarei

amanhã... outro dia qualquer. Sempre é tempo oportuno
para se ganhar um presente. Hoje eu vou alegrar-me com
o meu grande presente! Que alegria... que alegria!... (Sai

alegre, esfregando as mãos de contentamento).

NARRADOR - Os dias se passaram. A vida se tornou

bastante diferente para o menino Geraldo daquele dia em
diante. Já não parecia o mesmo. Andava bem arrumadinho

e bem alimentado. Estava estudando numa boa escola e

um juiz de menores cuidava do seu dinheiro. Tudo lhe era

proporcionado para que ele se tornasse um homem de

bem. Dois anos mais tarde, nós o encontramos na véspera

de Natal novamente.

(Um rapaz de 14 anos aparece no palco, representando

Geraldo, bem vestido e alegre.)

GERALDO - Há dois anos passados eu vivia torturado

com a incerteza sobre o meu futuro. Vivia pobre e cheio

de padecimentos. Um coração generoso veio em meu au-

xílio. Deu-me o necessário para que eu me educasse e

colocou meu dinheiro nas mãos de um advogado, para

que nada me faltasse. Há dois anos passados eu não tinha

roupa como esta. Bem me lembro daquela véspera de Natal

em que fui, cheio de fome e de frio, esperar um
brinquedinho, uma roupa ou um par de sapatos. Foi quando
recebi a grande dádiva de amor que me tem feito feliz. E
lembro-me também de uma coisa: naquele dia eu fiquei

com o presente do menino Jorge (tira do bolso o pequeno

embrulho). E pensar que tenho guardado por tanto tempo
este presente, sem ter tido curiosidade de examiná-lo. Mas,
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para que mc preocupar com o que ele ganhou? Eu vivo

tão contente com o meu grande presente! Que me impor-

ta o presente de outros?

Na verdade este embrulho não mais parece um presen-

te de Natal. Se eu não estivesse tão ocupado agora, iria

procurar o Jorge. Mas ele não está mais pensando nisto...

Nem se lembra mais daquele dia...

Além disso, deve ser uma coisa sem valor: um lenço,

talvez... Mas de qualquer jeito eu preciso entregar. Para

que fui apanhar este presente? E... eu esperarei até que

seja mais conveniente pensar nisto (sai).

NARRADOR - Dois anos mais tarde. Geraldo é ago-

ra um rapaz bonito e cheio de esperança. Tem 16 anos.

Ainda não procurou o companheiro Jorge.

(Um rapaz de 16 anos aparece no palco. Bem vestido e com
ares de importância.)

GERALDO - Outra véspera de Natal! Nunca posso

me esquecer da grande dádiva que recebi no dia de Natal!

Que presente maravilhoso! Mudou a minha sorte. Eu era

pobre, faminto, esfarrapado e passava frio. O mundo se

tornou outro para mim desde aquele dia. Tornei-me um
novo homem. Mas a minha consciência me atormenta por

causa de uma coisa: o presente do Jorge. Ainda não o

entreguei e parece que quanto mais o tempo se passa, mas
difícil se torna para mim. Podre Jorge!... Nem me lembro

mais como ele é. Se eu o encontrar, talvez não o reconhe-

ça. Espero, no entanto, que ele esteja em melhorsituação

agora.

Eu acho que não devo estar tão triste assim por causa

deste presente. Não fiquei com ele para mim... Se não o
entreguei é porque não houve oportunidade. Além disso,

se ele tem vivido estes quatro anos sem esta lembrancinha,

viverá mais algum tempo, até que eu o encontre. E eu

preciso estar certo de que sou bom. Sou um bom crente.

Vou à igreja regularmente. Sou correto em meus deveres.

Não tenho a intenção de ficar com isto para mim. E isso se

pode provar pela minha atitude. Não abri o embrulho,
nem por curiosidade... E... algum dia eu farei a entrega

deste embrulhinho ao Jorge. Antes tarde do que nunca!
(Entra no palco um moço de mais ou menos 16 anos, triste e

pensativo.)

GERALDO - Que houve com você, Basílio? Está tão

triste... Não está se lembrando que hoje é véspera de Na-
tal?

BASILIO - Sim, colega, estou muito triste. Você acer-

tou. Sou muito sensível e o quadro que há pouco presen-

ciei deixou-me deveras acabrunhado.

BASILIO - Um pobre moço, mais ou menos de nossa

idade, andrajoso e faminto, desfaleceu, caindo na rua. Deu
com a cabeça sobre uma pedra e morreu. Era noite, esta-

va escuro e ninguém viu. Seu corpo foi encontrado hoje

cedo.

GERALDO - Que coisa terrível, Basílio! E de arrepiar

os cabelos! Se ele tivesse amigos que o socorressem não
teria chegado a esse estado. Você o conheceu? Sabe o seu

nome?

BASILIO - As pessoas que estavam do seu lado diziam

tratar-se de um tal Jorge... Jorge Cristie. Mas eu não o
conhecia...

GERALDO - Quê?! Você falou Jorge Cristie?!

BASÍLIO - Sim, foi o que falei... Mas, Geraldo, você

está se sentindo mal? Estou notando que você ficou tào

pálido... Você ficou diferente... Era seu conhecido, o Jor-

ge Cristie?

GERALDO - (falando com dificuldade) - Veja aqui, Ba-

sílio (tira do bolso o pequenino embrulho). Há quatro anos

estou carregando este embrulhinho para entregar ao Jor-

ge. Jamais pude encontrá-lo. Por favor, abra você o em-
brulho e veja o que há...

(Basílio abre o embrulho e diz, respirando dificilmente:)

BASILIO - Geraldo, veja! Veja, Geraldo! Um cheque
para o pobre moço... cinqiienta mil cruzeiros! Homem!
Você estava com a vida para aquele rapaz! Alimento, rou-

pa, tudo ele poderia ter há tanto tempo, e você reteve a

sua felicidade. Oh! que pena que este presente nunca ti-

vesse chegado às mãos do pobre moço!...

(Geraldo curva a cabeça e sai do palco vagarosamente. Basílio

o acompanha com olhar de censura e aversão. Depois se

retira.)

NARRADOR (dirigindo-se ao auditório) - Antes que
acuseis Geraldo energicamente, deixai-me contar-vos ou-

tra história. Isto que contei às crianças serviu apenas de

pretexto. Mas esta história que agora vos irei contar é

verdadeira.

Uma dádiva maravilhosa de Natal foi feita ao mundo há
mais ou menos dois mil anos. Presente inigualável, que
tornou cada possuidor feliz e eternamente venturoso. Nós
também recebemos esse presente e com ele a incumbência

de distribuí-lo a todos, para que todos sejam felizes. Mui-
tos que jazem no lamaçal do pecado serão desviados de

uma vida indigna e cheia de infelicidade, como resultado

da preciosa dádiva de Deus na pessoa do seu Filho

unigénito. E nosso dever tornar essa dádiva conhecida de

todo o mundo, para que todos tenham a mais perfeita e

abundante vida.

Que tendes feito com essa dádiva? Ela tem sido somen-
te vossa, ou a tendes distribuído? Sois indiferentes para

com a sorte dos outros, uma vez que sois felizes e salvos?

Tendes contribuído para missões, a fim de que o nome de
Cristo seja proclamado a todo o mundo? Vossa igreja está

cooperando no trabalho missionário? Não podeis dizer

"Não sei!" indiferentemente. Deveis saber, sim. A Palavra

de Deus diz que, se não afastarmos do erro o pecador, se

não desviarmos o ímpio do seu caminho de impiedade, ele

morrerá na sua iniquidade, "mas o seu sangue o demanda-
rei da tua mão", diz o Senhor.

Estejamos diante de Deus com uma consciência limpa e

pura neste Natal. Quantos estão se preocupando com cus-

tosos presentes, e não se lembram de oferecer o presente

mais precioso! Quantos deixam de dar à igreja a mesma
importância que dão a presentes que perecem! Contribu-
indo para Missões e apresentando Jesus aos pecadores,

estaremos entregando a dádiva que todos devem receber.

Devemos tão-somente obedecer ao mandamento de
Cristo, que disse:

"Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda

criatura", e assim seremos achados fiéis!

(da revista da Uniào Intermediária)

FoNTE: Florilégio Cristào de Rosalle M. Appleeby,

JUERP.
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Adaptação do artigo "O Ténis de Natal", da revista Lar CristAo. Peça usada com adolescentes.

IVONE MOURA CAVALCANTE ALVES, DF.

PERSONAGENS:

DANIEL: Adolescente de classe média, "vidrado" em
esporte.

PAL Trabalhador fatigado para cumprir e manter sua

família.

MÃE (JOANA): Mãe zelosa com seu lar, carinhosa.

HOMEM: Jesus.

GRUPO 1: Seis pessoas amedrontadas, todas sujas e

rasgadas.

RAPAZ: Apressado, da Bósnia.

JOVENS CORTADORES DE CANA-DE-AÇÚ-
CAR: Oito pessoas com lenços na cabeça, marmita.

RAPAZ DA TURMA: Triste, chorando, deprimido.

TEXTO
CENA

(Andando de um lado para o outro, no ambiente de café da

manhã.)

Daniel - Puxa! Eu quero fazer parte da turma... mas
para fazer parte deste grupo preciso ter o ténis oficial da

NBA! O problema é que eu ainda não consegui comprar o

bendito ténis! Mas vou conseguir!

Pai - Bom dia, Dani!

Daniel - Bom dia, pai! (Começa a rodear o pai como se

quisesse pedir alguma coisa.)

Daniel - Sabe o que é, pai? Já sei o que gostaria de

ganhar neste Natal! Quero fazer parte de uma turma legal,

mas todos tém que usar o ténis da NBA, senão não pode
fazer parte da turma e eu não tenho esse ténis. Pai, com-
pra pra que eu não me sinta excluído?

(O pai começa a tomar café sem nada responder, tudo o que

ele pega na mesa tem escrito "ténis da NBA".)

Pai - Mas filho, este ténis custa uma fortuna, não pode
ser outro mais barato? Não, Daniel, não temos condições

para esta extravagância!

Daniel - Este é o que quero neste Natal, certo? Estamos

combinados. (Daniel pega sua mochila e sai.)

Pai ' Certo nada! Volte aqui, seu garoto egoísta! (nervo-

so continua falando sozinho.) Como posso pensar em com-
prar um ténis de quase duzentos reais quando estou cor-

rendo o risco de perder o emprego no próximo més?

(Entra a mãe, enquanto isso continuam encontrando bilhetes

de Daniel.)

Mãe - Daniel está mesmo decidido a nos perturbar com
a história deste ténis, o que vamos fazer?

(Fecham-se as cortinas.)

CENA
(]oana, mãe de Daniel, colocando a mesa do café no dia

seguinte.)

Pai - Joana! Joana!

Mãe - O que foi?

Pai - Olha só o estado da minha roupa! (cheio de bilhetes)

Mãe - Precisamos conversar com Daniel, ele está indo

longe demais.

Pai - (Pegando o cinto) E vai ser hoje, agora mesmo!

Mãe - Calma, João! Vamos resolver juntos esta ques-

tão, sei que você está preocupado com seu emprego, mas
vamos confiar em Deus, tá? (Neste instante entra Daniel todo

à vontade, solto, bibicando tudo na mesa do café, sem sentar.)

Mãe - Filho, sente-se aqui, por favor.

Daniel - Não tem papo não, coroa, quero o meu ténis

e tá acabado! Presentinho de Natal, ok? (Daniel sai sem que

os pais possam ao menos dizer uma palavra.)

(Fecham-se as cortinas.)

CENA
Turma do Ténis - E aí, Daniel, já conseguiu conven-

cer os velhos a te darem o ténis? Seu prazo está se esgo-

tando para fazer parte da turma ...

Daniel - Está tudo nos conformes. Eles não vão resistir

a tanta pressão por muito tempo. (Sai andando e falando.

Despedem-se.)

CENA
(Ambiente de Natal na casa de Daniel, música natalina.

Daniel entra e vê um embrulho. Abre com muita ansiedade.)

Daniel - Não estou nem aí! O que importa é que conse-

gui o que queria! Os fins justificam os meios. Agora vou

poder entrar para a turma do ténis da NBA! Serei especial

(calçando o ténis). Todos vão olhar para mim e dizer: esse

cara é demais; olha só o ténis dele! Vou agora mesmo me
encontrar com a turma! (Sai sem nem lembrar de agradecer

aos pais.)
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Pai ' E nem diz obrigado...

CENA
(Daniel chega na rua e um homem fala com ele.)

Homem - Oi, Dani, bonito o seu ténis novo!

Daniel - Obrigado! Você me conhece?

Homem - Claro que sim. Conheço tantas pessoas nes-

ta região, que você nem imagina!

Daniel - Você é traficante ou contrabandista?

Homem - Nem um nem outro, muito pelo contrário.

Batalho pelo que é honesto e correto. Alguns chegam a

pensar que sou mágico.

Daniel - E você é? (muito interessado)

Homem - Tenho poderes que você chamaria de so-

brenaturais, mas não sou mágico, não!

Daniel - O que você disse? Tem poderes sobrenatu-

rais, como Superman?

Homem - Não, Superman é só uma invenção; eu exis-

to de verdade.

Daniel - Se você tem mesmo poderes sobrenaturais,

quero que me prove.

Homem - Tudo bem, vou levá-lo a conhecer adoles-

centes de outras partes do mundo de uma forma rápida.

CENA
(Cenário de guerra, pessoas correndo e chorando de um lado

para o outro, barulho de tiros, Daniel tenta parar alguém para

tomar informação.)

Daniel - Por favor, em que país estou?

Adolescente - Você está na Bósnia, rapaz! Venha rápi-

do para este abrigo, pois existem muitos franco-atiradores

procurando alvos parados como você.

Daniel - Ué, mas esta guerra não tinha acabado?

Adolescente - E isso que muita gente pensa, mas como
você está vendo... (barulho de tiros, eles se protegem. ]á segu-

ros, batem a poeira da roupa, o garoto olha para o ténis de

Daniel.) Que ténis bonito esse seu!

Daniel - E da NBA. Vocês gostam de basquete por
aqui? (vendo que ele não entende, faz gestos e diz: bola na

cesta?)

Adolescente (fazendo a princípio não entender) - Ah, sim!

Mas a guerra acabou com a maioria das quadras e não
temos onde jogar. Além do mais, é perigoso, pois os inimi-

gos atacam onde tem muitas pessoas juntas. Acho que
você não jogaria duas partidas por aqui!

(Fecham-se as cortinas, mas o barulho de tiros e bombas
continua.)

CENA
(Cenário de cortadores de cana-de-açúcar do interior de São

Paulo, garotos com facões e marmitas, alguns com lanternas e

luzes que lembrem noite.)

Daniel - Ei, para onde você vai, ainda de noite?

Jovem - Vamo trabaiá na lavoura de cana.

Daniel - A essa hora?

Jovem - Todo dia saímo às quatro hora da manhã para
cortá cana o dia todo pra que o pessoá da cidade, como
você, possa adoçar em suas casa seu café gostoso, todo

dia (o jovem com uma lanterna na mão foca o ténis de Daniel)

- Que ténis invocado, hein!

Daniel - Gostou? E prá jogar basquete. E o oficial da

NBA. Nos Estados Unidos... já ouviu falar?

jovem - Ele protegeria muito meu pé na plantação. Se-

ria ótimo não machucá tanto meus pé. Mas jamais teria

tempo de jogá basquete cum eles.

(Fecham-se as cortinas.)

CENA
(Cenário da cidade onde a turma do "ténis da NBA" costuma

se encontrar. Daniel vé um rapaz, o mais badalado do grupo,

sentado na calçada, chorando sozinho.)

Daniel - Você está chorando? Eu pensei que você só

tivesse motivos de alegria na vida! Sempre teve ténis e rou-

pas de marca famosa - sempre foi o mais animado da tur-

ma. O que está acontecendo?

Rapaz - (ainda abalado) O ténis, a roupa, a aparente

alegria ajudaram por pouco tempo a esconder minha real

situação. Na verdade, tô acabado, tò muito mal. Meus
pais se separaram e só pensam neles mesmos. Eles acham
que me dando dinheiro e presentes vão resolver a falta

que sinto deles. Tenho tudo, cara, mas nada enche o va-

zio que sinto em minha vida!

(Fecham-se as cortinas.)

CENA
(Mesmo cenário, só o Homem e Daniel)

Daniel - Você realmente é sobrenatural e me fez ver

um mundo que eu não conseguia enxergar. Dei tanta im-

portância a este ténis como se fosse a coisa mais fantástica

que existe, não percebi que estava errado. Nestes poucos
instantes que se passaram você me ajudou a ver muita

coisa. Vou procurar meus pais, contar o que aprendi, pedir

perdão a eles e ajudá-los a pagar a dívida que fizeram por

minha causa.

(Daniel olha para os pés do Homem.)

Daniel - Engraçado, você está usando sandálias de cou-

ro e tem pés marcados como alguém que caminha muito.

Quem é você, afinal?

Homem - Chamam-me de "O Homem da estrada de

Emaús".

(Daniel fica tentando lembrar.)

Daniel - Emaús... Emaús... Emaús... Não é aquela his-

tória da Bíblia quando dois homens encontraram-se com
Jesus?

(O Homem vai saindo.)

APLICAÇÃO: Pode ser feita por Daniel, pelo pastor

ou pelo dirigente.

Que adolescente desprezaria seu ténis de grife numa
situação dessas?

Cremos no Deus dos impossíveis. Ele e somente Ele

pode transformar neste Natal os corações de muitos ado-

lescentes, jovens e pessoas em geral, para que não
supervalorizem os bens materiais, mas que abram suas vi-

das aos valores eternos da Palavra e do Reino de Deus,
que é o amor ao próximo, à família e a comunhão.

(Todos os personagens voltam ao palco e desejam juntos: Feliz

Natal!) _
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Rol de bebêS

CARMINDA MARIA RIBEIRO OLIVEIRA

Este programa pode ser utili-

zado em culto de aniversário de

criança do rol de bebés tanto in-

dividual como coletivo.

DESENVOLVIMENTO:
Faça oito corações em cartolina

vermelha e cole sobre o coração

as letras da palavra "Parabéns".

Se o culto for em casa e se não

tiver condições de confeccionar

um pequeno painel, poderá fixar

os corações na parede. Se for na

igreja, deixe um painel disponí-

vel à frente, e à medida que for

desenvolvendo a reflexão, vá for-

mando o acróstico. Esta reflexão

poderá ser feita por uma pessoa

ou várias. E muito importante

que se confeccione um cartão com
o mesmo acróstico e referências

bíblicas para oferecer aos pais das

crianças.

ORDEM DO PROGRAMA

Hino: "Dia Festivo" - 411 CG,
1^ e 2^ estrofes

Apresentação da criança ou
das crianças

Oração de gratidão

Recitativo bíblico: Salmo
126.3

Hino: "Dia Festivo" - 41 1 GG,
3^ e 4^ estrofes

Reflexão em acróstico da pa-

lavra "Parabéns".

"alar em paz nos dias

[rece até brincadeira.

SoiTSHEercados por todos os la-

dos de muitos perigos, e essa rea-

lidade tem-nos tirado a paz, mas
sabemos que existe uma paz ver-

dadeira que excede a tudo isso

(leia Filipenses 4.7). Termos cer-

teza de que os nossos corações e

sentimentos estão guardados em
Gristo Jesus que nos dá uma se-

gurança muito grande. Os filhos

precisam crescer com essa segu-

rança no coração de que em Je-

sus é possível ter paz (leia João

14.27).

I
Podemos sem dúvi-

^ue o amor é a coisa

)rtante da vida, e a fal-

ta cle'^fmor nos lares tem sido a

causa da grande tragédia da so-

ciedade. Os filhos carecem de um
amor verdadeiro vivenciado para

crescerem fortes e felizes, mas
além do amor dos pais, os filhos

precisam desde cedo conhecer o

grande amor de Deus revelado

em Gristo Jesus. Este é o amor
que salva, que perdoa, que garan-

te vida eterna. Infelizmente mui-

to pais não têm esse amor no
coração e em consequência disso

não ensinam a seus filhos sobre

o amor de Deus. Os pais preci-

sam entender que a maior de-

monstração de amor que se dá a

um filho é ensiná-lo sobre o gran-

de amor de Deus (João 3.16,

Efésios 15.13).

Hino: "Amor" - 380 GG, l^
2^* e 3^ estrofes.

- E ser correto, é

luta^^^^^er uma vida sem
tortuosMrae e lutar por um viver

honesto, coisa meio fora de moda
hoje em dia, não é mesmo? Somos
convidados o tempo todo a viver-

mos uma vida de mentiras, trapa-

ças, etc, mas é dever dos pais en-

sinar aos filhos o valor da retidão

e levá-los a lutar a cada dia por essa

virtude que agrada a Deus. Por

isso, os pais precisam clamar como
Davi: "Gria em mim, ó Deus, um
coração puro, e renova em mim
um espírito reto" (Salmo 51.10).

Porque se os pais não tiverem um
coração reto jamais conseguirão

ensinar aos filhos sobre a retidão.

ALEGRM - A alegria é algo

maravilhoso em nossas vidas e la-

res, n1|^ vivemos dias tão difíceis

que se não tivermos cuidado ela

foge, porque a alegria depende das

circunstâncias que vivemos, e são

tantas coisas desagradáveis aconte-

cendo, e quando damos por con-

ta, a tristeza já ocupou o lugar da

alegria. E natural das crianças se-

rem alegres, mas infelizmente está

se tornando natural os pais serem

preocupados, estressados e carran-

cudos. Nesse contraste, quase

sempre a alegria acaba em triste-

za, porque os filhos esperam por
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seus pais na expectativa de com-

partilharem algum acontecimen-

to do dia, de brincarem, mas os

pais chegam em casa cansados e

zangam com os filhos, não têm
paciência para ouvi-los, e isso

causa decepção nas crianças; con-

tudo, devemos lembrar que aci-

ma de todas essas lutas. Deus tem
feito grandes coisas por nós, essa

deve ser a razão de nossa alegria

(Salmo 126.3).

ENTURADO - O
onaryHa língua portuguesa

assHHRuz "bem-aventurado":

"Feli^^uele que tem a felicida-

de do céu." Umas das maiores

buscas das pessoas é a da felicida-

de, e muitos são os que não en-

contram, ou encontram, a cha-

mada felicidade passageira, por-

que buscam nos lugares errados,

e nas coisas incertas. Quantos
pais têm se esforçado para que os

filhos sejam felizes, porém não os

têm instruído no caminho da ver-

dadeira felicidade. Os filhos ca-

recem de pais que guardam a pa-

lavra de Deus no coração para

lhes ensinarem o caminho da
vida, e só assim serão bem-aven-
turados, felizes, porque andam
na ]ei do Senhor (Salmo 119.1).

ÇA - Deve ser

para uma criança

um lar onde não há
esperí^ça. Os pais que têm cons-

ciência do seu ministério no lar

precisam depositar a esperança
em alguém seguro, para que não
venham desfalecer na caminha-
da da vida, e esse alguém é Jesus

Cristo. Só através de Jesus Cris-

to é que os pais estarão sempre
preparados para responder aos

filhos com mansidão e temor, a

razão da esperança que há em seu

coração (1 Pedro 3.15).

^^^^^^B- Aceitar um "não" ja-

^^^^^^V fácil para o ser huma-
^^^^^BTeremos sempre ouvir um

"si1^5 mas nem sempre é assim,

pois na vida precisamos saber ou-

vir "não" e dizer "não" a muitas
coisas. Os pais desde cedo preci-

sam impor limites para os filhos,

e para isso precisam dizer "não"

na hora certa. Gostaria aqui de

deixar com os pais um "não" que

faz bem à alma e ao coração. Deus
nos diz: "Não temas, porque eu

sou contigo; não te assombres,

porque eu sou teu Deus; eu te es-

forço, eu te ajudo, eu te sustento

com a destra da minha justiça"

(Isaías 41.10). Quando paramos
para pensar na grande respon-

sabilidade de sermos pais, nos

sentimos incapacitados para a

missão. E preciso que deposite-

mos a nossa confiança nesse Deus
que r^i^os desampara.

•^B^ORIA - Viver bem é

desáBc que todos buscam ven-

cep^^kpalavra de Deus encontra-

mos ^rpóstolo Tiago aconselhan-

do o povo a pedir sabedoria a

Deus que a todos dá (Tiago 1.5),

e ele vai mais além: adverte o povo
sobre como devemos pedir esta sa-

bedoria. Devemos pedir com fé,

sem duvidar. Portanto, se algum
pai ou mãe se sentir despreparado

para a missão de criar os filhos,

siga este exemplo bíblico e peça a

Deus, para então saber viver a vida

de acordo com os seus ensinos.

Encerramento

Cântico: "Parabéns pra Você"
(Adaptado)

Entrega da lembrança

Oração

Parabéns pra Você (Adaptado)

Parabéns pra você, nesta data

querida.

Muitas felicidades, muitos
anos de vida.

Com Deus ao teu lado em todo

porvir,

Que a vida lhe seja um constan-

te sorrir.

Com amor e carinho nós que-

remos dizer.

Neste dia festivo nós amamos
você.

Natal
DELCYR DE SOUZA LIMA

Neste Natal e no despontar

Do Ano Novo, eu queria que a

Estrela

Viesse brilhar na vida de cada
lar,

Eu queria que essa Estrela não
ficasse

Fria e silente.

Impressa em cartões de boas
festas,

Ou simplesmente

Dependurada em algum
presépio...

*^^A Estrela aponta o caminho
Para o Filho de Deus, nascido

em Belém.

E Ele é quem pode
Reanimar os abatidos.

Consolar os que choram,
Levantar os caídos,

Fortalecer os fracos

E colorir com as cores da
Esperança
Os horizontes mais sombrios

da vida!

TTomando as veredas da Estrela,

Seguiremos pelos caminhos
Da Paz, do Amor e da Fé.

Andemos por essas veredas.

Seguindo a Estrela,

De mãos dadas,

Unidos todos

No esforço pelo triunfo do
Bem.

fl Assim vivendo.

Os sorrisos das crianças,

O idealismo dos jovens,

A ternura das mães e a fortale-

za dos pais

Hão de misturar-se ao colorido

das flores

Para formar a perene primave-

)Logo, então, a Estrela fulgirá

Mais linda ainda,

E de novo ouviremos a mensa-
gem dos anjos:

"Glória a Deus nas alturas,

paz na terra,

boa vontade para com os

homens!"
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Programa especial

Vigília de Oração
RONALDO ALVES, RJ

Processional

Boas-vindas

Prelúdio t

"AGORA, POIS, ÓMEU DEUS, ESTEJAM OS TEUS
OLHOS ABERTOS EOS TEUSOUVDOS ATENTOS

ÀSORAÇÕES DESTE LUGAR."

Orações que expressam nosso louvor pela

Grandeza e Santidade de Deus

Oração de Exaltação e Louvor

Cânticos: "Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui"

"Senhor, formoso és"

Leitura bíblica: Salmo 86.6-10

DIRIGENTE: Dá ouvidos, ó Senhor, à minha
oração; atente à voz das minhas súplicas.

CONGREGAÇÃO: No dia da minha angústia

clamarei a ti, pois me responderás.

DIRIGENTE: entre os deuses não há semelhante

a ti, ó Senhor; não há obras como as tuas.

CONGREGAÇÃO: Todas as nações que fizeste

virão e se prostrarão perante a tua face, ó Senhor;

glorificarão o teu nome.

TODOS: Pois tu és grande e operas maravilhas;

só tu és Deus.

Participação musical: coro da igreja

Orações que confirmam nossa dependência da
misericórdia e do teu perdão de Deus

Leitura bíblica : 2 Cr 7. 14; SI 51. 10,11; SI 103.

3,4; Mq 7. 18,19; IRs 8. 33,34.

DIRIGENTE: Se o meu povo, que se chama pelo

meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha
face, e se converter dos seus maus caminhos, então

eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sa-

rarei a sua terra.

CONGREGAÇÃO: Cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova em mim um espírito reto.

Não me lances fora da tua presença e não retires de

mim o teu Espírito Santo.

DIRIGENTE: E ele quem perdoa todas as tuas

iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades, quem
redime a tua vida da perdição, e te coroa de amor e

de compaixão.

CONGREGAÇÃO: Quem, ó Deus, é semelhan-

te a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da

transgressão do restante da tua herança? O Senhor

não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer

na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós; pisa-

rá aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os

nossos pecados nas profundezas do mar.

DIRIGENTE: Quando o teu povo Israel for feri-

do diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se

converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e su-

plicar a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e per-

doa o pecado do teu povo Israel, e faze-o voltar à

terra que deste a seus pais.

Momento de Introspecção e Confissão

Cântico: "Cria em mim, ó Deus"

Oração de confissão

Orações que ofereçam a Deus sacrifícios de

gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós

Leitura bíblica: Salmo 126. 1-3

DIRIGENTE: Quando o Senhor trouxe do exí-

lio os que voltarão a Sião, estávamos como os que

sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa

língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as

nações: grandes coisas fez o Senhor a estes.

CONGREGAÇÃO: Grandes coisas fez o Senhor

por nós, e por isso estamos cheios de alegria.

Hino 444 HCC - "Conta as Bênçãos
"

1. Se da vida as ondas agitadas são;

se, desanimado, julgas tudo vão,

conta as muitas bênçãos, conta a cada vez,

e hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.
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Conta as bênçãos, dize quantas são,

recebidas da divina mão.

Uma a uma, conta a cada vez;

hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez-

2. Tens acaso magoas, duro é teu lidar?

E pesada a cruz que tens de suportar?

Conta as muitas bênçãos, não duvidarás,

e, cantando, alegre os dias passarás.

3. Quando vires outros com riquezas e bens,

lembra que tesouros prometidos tens.

Nunca os bens da terra poderão comprar a

mansão celeste em que tu vais morar.

4. Seja teu conflito fraco ou forte aqui,

não te desanimes. Deus será por ti.

Seu divino auxilio, derrotando o mal,

te dará consolo e paz celestial.

Participação musical - Conjunto Adoração

Oração de gratidão

Orações que suplicam as bênçãos de Deus
sobre o seu povo

Recitativo bíblico: Salmos 102.1-2

"O Senhor, ouve a minha oração; chegue a ti o

meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no
dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvi-

dos; no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa."

Divisão de grupos de oração

Cântico: "O Deus do impossível"

Orações objetivas:

- Pelo fortalecimento das famílias

- Pela cura dos enfermos

- Pelos desempregados

Hino 168 CC - "Chuvas de Bênçãos"

1. Chuvas de bênçãos teremos;

é a promessa de Deus.

Tempos benditos veremos,

chuvas de bênçãos dos céus.

Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus;

Gotas somente nós temos; chuvas rogamos a Deus.

2. Chuvas de bênçãos teremos,

manda-nos já, ó Senhor
Dá-nos agora o bom fruto

desta palavra de amor.

3. Chuvas de bênçãos teremos,

chuvas mandadas dos céus

Bênçãos a todos os crentes,

bênçãos do nosso bom Deus.

Participação musical

Intervalo para o café

Orações que pedem mais ardor pela obra mis-

sionária

Leitura bíblica: Atos 4.29-31 - Dirigente

"Agora, ó Senhor, olha para suas ameaças, e con-

cede aos teus servos que falem com toda a ousadia a

tua palavra, enquanto estendes a tua mão para cu-

rar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome
do teu santo Filho Jesus.

Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que esta-

vam reunidos. E todos foram cheios do Espírito San-

to, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.

Orações que se unem para o fortalecimento da
igreja

Cânticos: Estamos em tempo de guerra

Recebi um novo coração do Pai

Leitura bíblica: Atos 2.42-47

DIRIGENTE: E perseveraram na doutrina dos

apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas

orações.

CONGREGAÇÃO: Em cada alma havia temor,

e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos após-

tolos.

DIRIGENTE: Todos os que criam estavam jun-

tos e tinham tudo em comum. Vendiam suas pro-

priedades e bens, e repartiam com todos, segundo a

necessidade de cada um.

CONGREGAÇÃO: Perseverando unânimes to-

dos os dias no templo, e partindo o pão em casa,

comiam juntos com alegria e singeleza de coração,

louvando a Deus, e caindo na graça de todo povo.

DIRIGENTE: E todos os dias acrescentava o Se-

nhor à igreja aqueles que iam sendo salvos.

Integrando o corpo de Cristo

Orando pela igreja:

Pelo crescimento espiritual de cada crente.

Pela eleição da nova diretoria 2001/2002
Pela liderança atual e atividades a realizar

Pelo ministério pastoral e sua família

Pelos membros afastados

Cântico: "Eu sei que foi pago um alto preço"

Orações que clamam por um avivamento au-

têntico em nossas vidas

Leitura bíblica: João 15. 16 (dirigente)

Reflexão

Convite à consagração de vidas

Cântico: "Aclame ao Senhor"

Oração final
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-Dlstririíidores
ACRE
Judite Higino Je Medeiros

Rua Adalberto Sena, Quadra 07 - Casa 07 - Vila Ivonete

óO^JH-ZZO - Rio Branco, AC - Tel. (68) 220-1365

Marluce Maria da Silva Lima

Conj. Joaquim Leão, Qd. 22, n° ^9 - Vergel do Lago

57015-000 - Maceió, AL - Tel. (82) 336-1 1 «3

AMAEÁ
Ester Godoy

Av. Vt'ilson Carvalho, 227 - Bairro Universidade

68900-010 - Macapá. AP - Tel. (96) 241-3290

.\^i.\^QN.^§

Marie Kétiy Viberl Franceschi

Rua Bruxelas, C/09 Qd. 08 -Cp. Eliseos - Planalto

69045-260 - Manaus, AM - Tel. (92) 233-8800

Francisco Cleber Coelho da Silva

Rua José Tadros, 585 - Santo António

69029-510 - Manaus, AM -Tel. (92) 233-0947

Eiinete Amorim de Menezes

Rua Félix Mendes, 12 -Bairro Garcia

40100-020 - Salvador, BA - Tel. (71) 245-6493

SAEÁ
Diná Alcântara Lima

Rua Barão do Rio Branco, 1071

Ed. Lobrás, Sala 1.114 a 1.117- 11° andar

60025-061 - Fortaleza, CE - Tel. (85) 342-1407

Livraria Batista Cearense

Rua Senador Pompeu, 834 Loja 38

60025-000 - Fortaleza, CE - Tel. (85) 226-8047

DISTRITO FEDER.\L

\laria Zenaide Ferraz R. de Oliveira

SGAN 711/911 - Módulo "C"

70790-11 5 - Brasília, DF - Tel. (61) 347-5080

Lojas Cristãs Vencedoras

SDS Bloco "G" Lojas 13 a 17 - Conj.Baracat

70300-000 - Brasília, DF - Tel. (61) 224-5449

BPtRrros.\NTO
Wasty Wandermuren Nogueira

Av. Paulino Muller, 175 - Ilha de Santa Maria

29042-571 - Vitória, ES - Telefax (27) 322-1784

Novo Viver Livraria, Pap e Dist.

Rua Bernardo Horta, 240 A - Guandu

2930a280 - Cachoeiro de Itapemirim, ES - Tel. (27) 522-3552

Livraria IDE
Av. Augusto Calmon, 1233 - Centro

29900-060 - Linhares, ES - Tel. (27) 264-1042

Livraria Sal da Terra

Rua Bellarmine Freire, 12 Loja 05 - Campo Grande

29146420 - Cariacica, ES - Tel. (27) 336-0945

El Shaddai Papelaria e Livraria Evangélica

Rua Italina Pereira Motta, 04 Loja 02 - Jardim Camburi

29090-370 - Vitória, ES - Tel. (27) 337-2153

Missão Editora, Livraria e Distribuidora LTDA
Rua Barão de Itapemirim, 208 - Centro

29010-060 - Vitória, ES - Tel. (27) 223-2893

OCMÁS
Vlandete do Rosário Silva

Caixa Postal 456

74001-970 - Goiânia, GO - Tel. (62) 826-1302

Sinai Livraria e Pap. Evangélica

Rua Sete, 231 - Centro

74023-020 - Goiânia, GO - Tel. (62) 223-1 1 16

XiARANHÃO
Deusenir Teixeira de Moraes Guerra

Av. Getúlio Vargas, 1774 - Canto do Fabril

65025-001 - São Luis, MA - Tel. (98) 231-6088

Jerusalém Com, Rep e Serviços Ltda

Rua São Pantaleão, 195 Loja A e B

65015-460 - São Luís, MA - Tel. (98) 222-1 135

MATQ OROSSQ - Ctnrro Antfrica

Édina Santiago

Caixa Postal 14 - 78005-970 - Cuiabá, MT
Tel. (65) 627-4292

MATO GROSSO DO SUL
Celina Flores

Rua Jose António, 1941 - Centro

79010-190 - Campo Grande, MS
Tel. (67) 724-2421 / Fax 784-4181

MINAS GERAIS
Maria Dutra Gonçalves Bittencourt

Rua Pomblagina, 250 - Floresta

511 10-090 - Belo Horizonte, MG - Tel. (31) 3444-

9632

Spar

Rua Carijó, 1 15 - Centro

30120-060 - Belo Horizonte, MG - Tel. (31) 224-0519

Livraria Elos de Ipatinga

Rua Diamantina, 1 10 - Centro

35160-019 - Ipatinga, MG - Tel. (31) 822-1345

Maria Lúcia S. Silva

Rua Pe. Augusto, 486 - Centro

39400-053 - Montes Claros, MG - Tel. (38) 221-0076

earA
Iolanda Pinto Leão

Rua 28 de Setembro, 130 - Centro

66019-000 - Belém, PA - Tel. (91) 276-3738

Bênção Livros Comércio LTDA
Ruas do Amoras, Tapanã, 1094 - Icoaraci

66825-010 - Belém, PA - Tel. (91) 258-0559

PARAÍBA
Wania de Lucena Pronk
Rua Napoleão Duré, 47 - Bairro Cristo

58071-590 - João Pessoa, PB - Tel. (83) 241-6348

PARANÁ
Noélia Maria Viana Santos Magalhães

Rua Marechal Cardoso Júnior, 730 - Jardim das

Américas

81530-420 - Curitiba, PR - Tel. (41) 266-3228

Moutinho Comércio de Livros

Av. Visconde de Nácar, 1505 Loja 03 - Centro

80410-201 - Curitiba, PR - Tel. (41) 223-8268

PERNAMBUCO
Severina Ramos da Silva

Rua Pe. Inglês, 143 - Boa Vista

50050-230 - Recife, PE - Tel. (81) 222-4689

Centro de Literatura Cristã

Praça Joaquim Nabuco, 167/173 - Sto. Antônio

50010-480 - Recife, PE - Tel: (81) 3224-4767

PIAUÍ
Josiane Lira Feitosa

Rua Talmaturgo de Azevedo, 3001/IIhotas

64001-620 - Teresina, PI - Tel. (86) 222-3647

PlAUÍ-M.\RANHÃO
Maria do Socorro Nunes
Rua das Tulipas, 48 - Joquei Clube

64049-140 - Teresina, PI - Tel. (86) 233-5444

PIQNEIR,^
Viviane Henke
Cx. Postal 223

85960-000 - Mal. Candido Rondon, PR
Tel. (45) 284-1721

RIO DE 1ANEIRO CARIOCA
Sirlene Capetini Alves

Rua Senador Furtado, 12 - Maracaná

20270-020 - Rio de Janeiro, RJ - Tel. (2 1 ) 284-5840

Criart Gospel (Bazar e Papelaria Ltda)

Praça da Taquara, 34 S/202 - Taquara

22730-250 Rio de Janeiro, RJ -Tel. (21)435-2675

Livraria Evangélica Cristã da Convenção

Praça da Bandeira
Rua Mariz e Barros, 39 Loja D - Praça da Bandeira

20270-000 - Rio de Janeiro, RJ - Tel. (2 1) 273-0447

Nova Iguaçú
Rua Otávio Tarquinio, 178

26270-170 - Nova Iguaçu, RJ -Tel. (21) 767-8308

Campo Grande
Rua Cesário de Melo, 2446 - Campo Grande

23055-268 - Rio de Janeiro, RJ - Tel: (21) 394-5942

OA IIFMRR
Magnus Dei

Rua do Ouvidor, 130 - Centro

20040-030 - Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 252-2628

J.P. Rangel Magazine

Rua Silva Rabelo, 10 Loja G /H- Méier

20735-080 - Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 289-1896

Letra do Céu Com e Dist.

Rua da Lapa, 120 SI. 1 20 1 - Grupo 04 PT. A Lapa

20021-180- Rio dejaneiro, RJ -Tel. (21) 507-2944

RIO DE lANEIRO FLUMINENSE
Denir Luz Fonseca

Rua Visconde de Moraes, 231 - Ingá

24210-140 - Niterói, RJ - Tel. (21) 620-1515

Livraria Monte Mor
Av. Nilo Peçanha, 411 - Centro

25010-141 -Duque de Caxias, RJ-Tel. (21)671-3375

Livraria Caminho Novo
Av. 15 de Novembro, 49 Loja 102 - Centro

24020-120 - Niterói, RJ - Tel. (21) 717-2917

Livraria Rodos
Rua Manoel João Gonçalves, 84 Loja 6 e 7

Alcântara - 2471 1-080 - São Gonçalo, RJ

Tel. (21) 601-7316

Pioneira Evangélica

Rua Nelson Godói, 74 - Centro

27253-460 - Volta Redonda, RJ - (24) 343-3124

Livraria Evangélica de Campos
Rua 21 de Abril, 232 - Centro

28010-170 - Campos, RJ - (24) 733-0450

Livraria Cristã

Av. Alberto Torres, 314 - Centro

28035-580 - Campos, RJ - Tel. (24) 723-5122

RIOORANPEPQ NORTE
Noémia Barbosa Marques

Caixa Postal 2704

59022-970 - Natal, RN
Tel. (84) 222-5501

RIOGRANDE DO SUL
Rosivânia Venâncio de Almeida
Rua Cristóvão Colombo, 1 155 - Floresta

90560-004 - Porto Alegre, RS
Tel. (51) 222-0658

Livraria Luz e Vida

Rua General Vitorino, 49 - Centro

90020-171 - Porto Alegre, RS - Tel. (51) 3224-0664

ronpOnia
Marize do Bonfim Pereira

Av. Lauro Sodré, 1799 - Centro

78904-300 - Porto Velho, RO
Tel. (69) 224-5061 - Fax (69) 224-6750

RQRAESU
Maria do Socorro Santiago Rodrigues

Rua General Penha Brasil, 31 1 - Centro

69301440- Boa Vista, RR- Tel. (95) 224-4992

SANTACATARINA
Inabelzina Rodrigues Araújo

Rua Bento Águido Vieira, 1 509 - Bela Vista 1

88 1 1 0- 1 30 - Município de São José, SC
Tel. (48) 246^58

SÃO

P

AULO
Izoleide Matilde de Souza

Rua Cons. Nébias, 117-1° andar

01203-001 - São Paulo, SP -Tel. (1 1) 220-7697

Alfa Artigos Cristãos, Bazar e Armarinho
Rua 24 de Maio, 116-3° andar - Sala 42

0 1 04 1 -000 - São Paulo, SP - Tel: ( 1 1 ) 464-8987

Livraria Evangélica Semeando Paz

Rua Arlindo Coloaço, 67

08010-010 - São Miguel Paulista, SP

Tel. (11) 297-3003

SERCIEE
Eldinete

Rua João Andrade, 766 - Santo António

49060-320 -/\racajú, SE

TOCANTINS
Dilene Nascimento Rodrigues

Rua Sete, 181 - Setor Flamboyant II

77650-000 - Miracema do Tocantins, TO
Tel. (63) 866-1427 (rec.)
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ANUÁRIO 2002

A Capacitação do Cristão

Divisa:

"Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sempre preparados para

responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós"

(1 Pedro 3.15)

Divisa Permanente
"Posso todas as coisas naquele

que me fortalece" (Filipenses 4.13).

Hino Permanente
"O Missionário" (CC 442)

Secretária-Geral
Lucia Margarida Pereira de Brito

Divisão de Promoção
Aildes Soares Pereira

Assessora de Informática
Clare Victoria Cato

COORDENADORAS
DAS DIVISÕES
Amigos de Missões

Lidia Barros Pierott

Mensageiras do Rei
Celina Veronese

Jovens Cristãs em Ação
Denise Azeredo de Araújo

Mulher Cristã em Ação
Elza Sant'Anna do Valle Andrade

Admesíistrativa
Líssia Reis Tonasso Castro

Contãbil, Financeira e

Pessoal
Valdete de Souza

REPRESENTANTES DA
UFMBB

REGIÃO NORDESTE
Severina Ramos da Silva

R. Padre Inglês, 143 - Boa Vista

50050-230 - Recife - PE

REGIÃO NORTE
Abia Saldanha de Figueiredo

Av. 2 de Julho, 2837 - Centro

78975-000 - Caçoai - RO

REGIÃO SUL
Rosivânia Venânrío de Almeida

R. Cristóvão Colombo, 1155 -

Floresta

90560-004 - Porto Alegre - RS

SEDE DA UFMBB
Rua Uruguai, 514 - Tijuca

20510-060 - Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 2570-2848

Fax. (21)2278-0561

E-mail: ufmbb@ufmbb.org.br

Página Internet:

http:\\www.ufmbb.org.br
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/^p^n^íCTnj : Alvos Para a Organização

^^^Á AMIGOS DE MISSÕES

Lidia Barros Pierott

Evangelismo e Missões

0 Promover Missões

1. Envolver as crianças que

participam dos Amigos de

Missões nas campanhas missio-

nárias promovidas pela igreja.

Incentivar as crianças a parti-

ciparem dos cultos infantis com
ênfase missionária. Conversar
com o promotor de missões e

junto com ele planejar a

participação das crianças em um
dos momentos missionários

feitos na igreja.

2. Durante os encontros
semanais dos Amigos de Missões

realizar os momentos missio-

nários promovidos na revista

Sorriso Orientador.

0 Participar de uma atividade

evangelística

1 .Envolver as crianças em uma
atividade evangelística promo-
vida pela igreja local. Para tanto,

entrar em contato com a pessoa

responsável por essa área na

igreja, a fim de planejarem de que

forma as crianças poderão
participar.

Liderança

0 Participar de um evento de
capacitação de líderes

1. As líderes deverão par-

ticipar de um encontro de

capacitação de líderes de crianças

promovido pela associação ou
Estado.

2. Fazer a leitura do fascículo

Como é a Organização Amigos
de Missões, publicado pela

UFMBB. Responder a avaliação

que se encontra no final do
fascículo e enviar para a Divisão

Crianças - Rua Uruguai, 514 -

Tijuca- RJ - 20510-060.

Educação Feminina

0 Promover Educação Femi-

nina

1. Conversar com a Ed.

Religiosa da igreja e com a líder

de MCA, a fim de envolver as

crianças na programação de Ed.

Feminina promovida pela UFMB
da igreja.

2. Realizar os momentos
missionários do mês de junho.

Dia Batista de Oração
Mundial

0 Cartões de oração

1 .Confeccionar cartões de

oração e distribuir entre as

crianças para que levem para casa

e orem pelo pedido que
receberam. Os pedidos de oração

podem ser retirados da revista

Visão Missionária do 4T.

Crescimento Cristão

0 Encontro com os líderes de

crianças

1 .Entrar em contato com a Ed.

Religiosa da igreja, para sugerir

que seja realizado um encontro

com todos os líderes de crianças

da igreja com o objetivo de

realizarem um estudo sobre a

importância da prática da vida

devocional para o desenvol-

vimento do ministério infantil.
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0 Centenário de Amigos de

Missões

1. Realizar um culto de grati-

dão a Deus pelos 100 anos de tra-

balho dos Amigos de Missões no

Brasil. Nesse dia deverá ser feita

uma exposição, num local do
templo, sobre o trabalho de

Amigos de Missões. A ordem do

culto e as orientações sobre a ex-

posição serão dadas na progra-

mação da Semana em Foco dos

Amigos de Missões.

Ministério de Açào Social

0 Participarde uma atividade

social

1 .Envolver as crianças em uma
atividade de ação social pro-

movida pela igreja. Todas as

crianças deverão ser incentivadas

a participar da atividade. Para

tanto, você líder deve entrar em
contato com o responsável da

área de ação social de sua igreja

para planejarem de que forma as

crianças poderão participar de

uma das atividades de ação social.

Avaliação

1. Reunir com a Educadora
religiosa da igreja e demais
membros do departamento de

educação religiosa, a fim de

avaliarem o processo educacional

cristão das crianças. Considerar

na avaliação os seguintes

aspectos: horário das reuniões,

frequência as reuniões, qualidade

das programações, desenvolvi-

mento das crianças, envolvi-

mento dos pais no processo de

formação cristã dos filhos. Essa

avaliação deverá ser feita visando

melhorar o trabalho que vem
sendo realizado.

2. Entregar o relatório anual

à líder da associação ou do
Estado, conforme orientação do seu

campo. n

/

Datas Especiais da

UFMBB
PARA 2002

JANEIRO
16-79^ Assembléia da UFMBB
Recife - PE
17 a 22 - Convenção Batista Brasileia

Recife - PE

FEVEREIRO
Jovens Cristãs em Ação em Foco
1° Domingo - Dia da Aliança Batista

Mundial

MARÇO
08 - Dia Internacional da Mulher,
1° Domingo - Dia da Esposa de Pastor

Mês de Missões Mundiais

ABRIL
Mulher Cristã em Ação em Foco
30 - Dia Nacional da Mulher

MAIO
Mês da Família

30 de maio a 02 de junho - II Congresso

Nacional das Jovens Cristãs

Local : SESC de Guarapari, ES

JUNHO
2 - Dia Internacional de

Oração pelas Crianças em Crise

23 - Aniversário da UFMBB -

Dia de Educação Feminina

Encontro de Líderes da UFMBB
Região Norte

JULHO
Mensageiras do Rei em Foco

SETEMBRO
Mês de Missões Nacionais

OUTUBRO
Amigos de Missões em Foco
Comemoração dos 100 anos

dos AM

NOVEMBRO
1^ segunda-feira - Dia Batista

de Oração Mundial
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Alvos Para a Organização

iViEi BAGE1I'.A3W líEÍ

Celina Veronese

E\'ANGELISMO E MlSSÕES

Promover Missões Muri'

diais

Este alvo deverá ser atingido

durante o primeiro trimestre de

2002, com a realização da ativida-

de a ser sugerida na revista Mensa-

geira do Rei ou outra equivalente.

{v PromoverMissõesNacionais

Este alvo deverá ser atingido

durante o terceiro trimestre de

2002, com a realização da ativida-

de a ser sugerida na revista Mensa-

geira do Rei ou outra equivalente.

Promo ver Missões Estadu'
ais.

Este alvo deverá ser atingido

durante o mês de Missões Estadu-

ais. Através de mural, faixas ou

cartazes, as mensageiras poderão

divulgar o alvo, o tema e a divisa

da campanha.

[. Ter pelo menos 50% das
mensageiras doReicon vertidas

atéo finaldoano con vencional.

Um dos alvos permanentes da

conselheira deve ser o de ganhar

cada uma de suas mensageiras do

Rei para Cristo.

Fazer-se representar, através

da conselheiraoudesua auxiliar,
em qualquer treinamento de //-

deres, em nívelassociacional, eS'

tadualou nacional.

A conselheira deverá manter-se

informada acerca de todas as pro-

gramações desse género.

Criatividade

0 Realizar uma atividade que
atenda a uma das necessidades

maisimeditadas da organização.

A organização estará livre

para realizar a atividade que qui-

ser, de acordo com suas necessida-

des mais imediatas.

Educação Feminina

^ Promover Educação Femi'
nina.

Este alvo deverá ser atingido

durante o segundo trimestre de

2002, com a realização da ativida-

de a ser sugerida na revistaMR ou

outra equivalente.

bd Realizar uma campanha
com o objetivo de levantar en -

tre as mensageiras uma oferta

expressiva para Educação Fc'

minina.

A organização poderá estabe-

lecer um alvo desafiador, e todas as

mensageiras deverão ser incenti-

vadas a contribuir para que ele

seja alcançado. Poderão trabalhar

em conjunto para arrecadar di-

nheiro para a oferta.

jUía ii/v í ím a dl Oração
Mi;Nn]Ai

Promover o Dia Batista de
Oração Mundial

Este alvo deverá ser atingido

durante o quarto trimestre de

2002, com a realização da ativida-

de ser sugerida na revista MR ou
outra equivalente.

0 Realizarumacampanhacom
o objetivo de levantar entre
as mensageiras uma oferta ex'

pressiva.

Para que se sintam motivadas

a contribuir, as mensageiras deve-

rão ser informadas acerca de
como é empregada a oferta de

amor que é levantada nesse dia.

Na revista MR serão publicadas

informações.

Crescimento Cristão

Realizara atividade especial

Mensageiras do Reiem Foco.

A programação será sugerida

na revista Mensageira do Rei, no
segundo trimestre de 2002.

0 Enviar pelo menos uma
mensageira a um acampamento
ou congresso promovido pelo
campo ou pela associação.

A conselheira deverá ter o cui-

dado de enviar aquelas meninas

que nunca tenham tido o privilé-

gio de participar de atividades

desse género. Talvez a igreja pos-

sa ajudar com uma parte das des-

pesas.

0 Realizarum acampadentro.

A programação será sugerida

na revista MR, como parte da ati-

vidade especial MR em Foco.
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0 Arrolar novas meninas na
organização.

Ao longo do ano, promover
intensa campanha no sentido de

arrolar novas meninas. Aprovei-

tar a atividade MR em Foco para

alcançar meninas que ainda não

façam parte da organização.

MiMv' I UioSov i \l CniSTÀo

0 Criarum projeto de ajuda a

uma das duas casas batistas da
amizade vinculadas à UFMBB.

Na revista MR, serão suge-

ridas diferentes maneiras de par-

ticipar no sustento dessas casas.

Avaliação

0 Entregar os relatórios tri'

mestrais e o relatório anualà 5e-

cretária da organizaçãoMCA da
igreja.

Os relatórios destacados da
Caderneta de Relatórios das MR
não devem ser enviados à Divisão

Nacional de MR. Devem ser en-

tregues à secretária da MCA da
igreja, que os encaminhará a

quem de direito. Este alvo só será

atingido se todos os relatórios fo-

rem entregues.

Pkovuh; \o

^ A tualizar opedido de re viS'

tas, para que todas as sóciaspoS'

suam o seu próprio exemplar
até o final do ano.

Para alcançar este alvo, o núme-
ro de revistas solicitadas deverá ir

sendo atualizado a cada trimestre,

de acordo com o número de sócias.

0 Divulgar a assinatura da re'

vista Mensageira do Rei.

Cada menina deverá ser desa-

fiada a divulgar a revista entre

suas colegas da vizinhança e da es-

cola, incentivando-as a fazerem a

sua assinatura anual. As interessa-

das poderão tirar xérox do cupom
de assinatura que se encontra na

própria revista. Para atingir este

alvo, a sociedade deverá conse-

guir que pelo menos duas meninas

que não sejam mensageiras façam

a assinatura anual da revista.

;^ Ter todas as mensageiras
adoAescentesrecebendoa re vis'

ta Você ' Adolescente.

Se a igreja não puder comprar

as duas revistas para cada mensa-

geira adolescente, sugerimos que
continue adquirindo a revista

Mensageira do Rei para as pré-

adolescentes e passe a adquirir

apenas a revista Você para as ado-

lescentes. Desse modo, não irá gas-

tar mais do que já vem gastando

com a compra de revistas para as

MR. Com essas duas revistas em
uso, nas reuniões de estudo, as

mensageiras poderão ser agrupa-

das de acordo com a faixa etária: as

pré-adolescentes estudarão as li-

ções da revista Mensageira do Rei,

enquanto que as adolescentes es-

tudarão os artigos da revista

Você, de acordo com seu próprio

planejamento.

Realizar dois programas de
reconhecimento durante oano.

Um dos programas de reco-

nhecimento poderá ser realizado

perante a igreja. O outro poderá

ser perante aMCA ou na própria

sociedade.

Serão destacadas na revista

MR todas as sociedades que
alcançarem pelo menos 12 dos

alvos que estão sendo propostos

para o próximo ano. Na revista

do quarto trimestre de 2002,

será publicado um formulário,

que deverá ser preenchido e

enviado à Divisão Nacional de

MR até o final de janeiro de
2003.

MATERIAL BÁSICO PARA SE INICIAR A ORGANIZAÇÃO MENSAGEIRAS DO REI

Revista MR

RevistaVocê

-

Adolescente

Manual
dasMR

Caderneta
de Relatórios

Primeiro caderno
de Aventura
Real (se possível,

um de cada etapa)

^ LADÍRNÍIA

Df Rt pÓRIOS
Série

Orientação:

Organização
MR

Biografia

Levanta e
Resplandece Série Orientação:

Aventura Real
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a toda criatura, do seu banco de

sapateiro, Guilherme Carey vê o

mundo e levanta-se para dar início a

uma nova era missionária.

0 Levanta e Resplandece (1^

etapa) - Biografia da missionária

Minnie Lou Lanier, com quem tem

início a organização Mensageiras do

Rei no Brasil. Com dedicação e

humildade, Minnie Lou não mede
esforços para implantar a organização

em todo o território nacional.

0 O Aventureiro Que Deus Usou
(3^ etapa) - Um livro para quem gosta

de aventura e romantismo. Narra as

aventuras de Zacarias Campelo, o

primeiro missionário dos batistas

brasileiros entre os índios.

0 O Livro no Travesseiro (3^

etapa) - No século passado, Ana e

Adoniram Judson deixam o seu país,

os Estados Unidos da América do

Norte, e partem para a Birmânia, um
país cheio de mistérios. Apesar dos

sofrimentos por que passam, o

grande amor que sentem um pelo

outro os mantém unidos em seu ideal

de traduzir a Bíblia para o povo
birmanês.

0 A Missionária Que Abriu
Caminhos (4- etapa) - Em 1932, uma
jovem ousada deixa parentes, amigos

e conforto e segue para o campo
missionário. E a primeira missionária

solteira enviada pelos batistas

brasileiros aos campos missionários.

Seu nome: Marcolina Figueira de

Magalhães.

0 O Missionário Que Enfrentou

um Leão (4^ etapa) - Narra as

aventuras de Davi Livingstone. No
século passado, ele aceita o desafio

de explorar o continente africano, na

época, considerado o território mais

vasto e misterioso da terra. Por sua

maneira de ser e viver, ele leva muitos

nativos a conhecerem Jesus.

Diversos

0 Deixando de Ser Menina (2-

etapa) - Com clareza, seriedade e

poesia, trata das transformações por

que passa a menina até tornar-se

mulher. E o livro que toda a pré-

adolescente precisa ler.

0 O Brilho de Uma Estrela (5^

etapa) - História bíblica recontada,

em que Ester, a personagem
principal, é colocada como modelo

para todas aquelas que aceitam o

desafio de brilhar no mundo hoje.

0 Tempo de Sonhar (3'' etapa) -

Um livro que ajuda a menina a

descobrir nos seus sonhos de hoje

caminhos para a sua carreira pro-

fissional.

0 Mordomia - Uma Tarefa Mi-

nha (3- etapa) - Estudo sobre

mordomia cristã.

0 Evangelizar - Uma Responsa-

bilidade Minha (2- etapa) - Estudo

sobre evangelismo pessoal.

0 Convivendo (4- etapa) - Em
linguagem própria para adolescentes

e pré-adolescentes, a autora mostra

como pode ser fantástica a

comunicação interpessoal.

0 Tal Cristo, Tal Cristão (4^ etapa)

- Através de uma abordagem
atraente, o autor mostra como é

possível vivenciar os princípios de

Cristo hoje.

0 Ciranda da Festas - Coletânea

com doze festas, cada uma delas em
torno de uma ênfase diferente.

0 15 Anos - Programas Especiais

- Reúne seis programas especiais

para aniversários de quinze anos.

Manuaís

0 Mensageiras do Rei - Manual
da Organização (2- etapa) - Com
uma estrutura semelhante à de história

em quadrinhos, faz uma apresentação

da estrutura e do funcionamento da

organização Mensageiras do Rei.

0 Série Orientação (Fascículos

Para a Conselheira):

Organização Mensageiras do
Rei - Oferece orientações sobre a

estrutura e o funcionamento da

organização MR.

Aventura Real - Oferece orien-

tações sobre o sistema de graduação

das Mensageiras do Rei.

Sistema de Graduação

0 Aventura Real, o sistema de

graduação das Mensageiras do Rei,

é um plano de estudos e atividades

em torno de missões, vida cristã,

denominação, serviço social cristão,

higiene, relações humanas e vocação.

Para cada etapa, há um caderno

didático ou de atividades:

Candidata (1- etapa)

Mensageira (2- etapa)

Mensageira em Serviço (3^ etapa)

Mensageira Real (4^ etapa)

Mensageira Real em Ação (5^

etapa)

Complementos

0 Certificado de Aventura Real -

Conferido à mensageira por ocasião

do seu reconhecimento na primeira

etapa do sistema de graduação. Nele

são colados os símbolos das cinco

etapas.

0 Símbolos das Etapas do Sistema

de Graduação Aventura Real -

Confeccionados em papel adesivo,

após cada programa de reconhe-

cimento, são colados no Certificado

de Aventura Real.

Póster da Turma da MeRi - Em
policromia, apresenta as quatro

personagens da turma das MR.

0 Caderneta de Relatórios da

Organização MR - Instrumento de

avaliação do desempenho da

sociedade, com formulários para o

levantamento de dados estatísticos.

0 Bandeira da Organização - Em
tecido, no formato 128x80cm, tendo

o emblema das MR pintado nas duas

faces.

Todo esse material se encontra à venda

nas livrarias evangélicas e na sede da

UFMBB: Rua Uruguai, 514- Tijuca -

Rio de hneiro -RJ -CEP 20510-060

Tel. (021)570-2848

FAX (02 1)278-0561
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Evangelismo e Missões

Participar das atividades promo-

vidas pelas juntas missionárias (mun-

diais, nacionais e estaduais).

Estimular a participação das jo-

vens na Rede de Intercessão da

JMM. As interessadas deverão entrar

em contato com a JMM pelo telefo-

ne (21)2569-2241, fax (21)2565-8361

ou e-mail jmm@jmm.org.br e solici-

tar o seu cadastramento.

0 Estimular a participação das jo-

vens no trabalho missionário volun-

tário. As informações sobre o pro-

grama de voluntários daJMM podem
ser solicitadas pelo telefone (21) 2569-

2241, com a Coordenação de Recur-

sos Humanos da Junta de Missões

Mundiais da CBB

Reservar em todas as atividades

da JCA um espaço para divulgação

da obra missionária e intercessão em
favor dos povos sem Jesus e dos

obreiros da JMM e JMN.

0 Participar das atividades evange-

lísticas e missionárias geradas pela

igreja local.

Liderança

Enviar a orientadora ou coorde-

nadora geral daJCA ao treinamento

de líderes promovido pelo campo ou

associação.

E DUCAÇÃO Feminina

Determinar um espaço nas reu-

niões do segundo trimestre para di-

vulgação da obra educacional missi-

onária realizada pela UFMBB atra-

vés de suas instituições.

0 Participar da oferta de Educação

Feminina.

0 Promover uma campanha de ora-

ção em favor da UFMBB, suas orga-

nizações e instituições.

D IA Batista de Oração Mundial

0 Promover a participação das jo-

vens na programação do Dia Batista

de Oração Mundial, a ser realizada

pela MCA, e no levantamento da

oferta.

c rescimento Cristão

Enviar uma ou mais jovens ao II

Congresso Nacional das Jovens Cris-

tãs.

Enviar uma ou mais jovens aos

congressos e acampamentos a serem

realizados em nível associacional e es-

tadual.

Comemorar os 80 anos da JCA
no Brasil. (Ver sugestão de progra-

ma na revista Desafio Missionário

1T02.)

Favorecer o envolvimento das jo-

vens nos diferentes ministérios da

igreja.

Ministério de Ação Social

0 Participar das atividades promo-

vidas pelo ministério de ação social

da igreja.

Realizar atividades práticas que

atendam as necessidades da comu-

nidade onde a igreja está localizada,

visando a evangelização.

A V/\LL\Ç.Ã0

Preparar a avaliação dos alvos e

enviá-los à coordenadora estadual até

o mês de abril de 2003.

0 Enviar o relatório da JCA em
Foco à Divisão Nacional das JCA.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Alvos Para a Organização

MULHER CRISTÃ

EMAÇÃO
Elza SanfAnna do Valle Andrade

Os alvos sugeridos abaixo estão rela-

cionados com os alvos da L/FMBB para

2002 e com as áreas de ação da organi-

zação Mulher Cristã em Ação (MCA).
A MCA da igreja local poderá observá-

los em sua totalidade ou adequá-los de

acordo com as necessidades, realidade e

os recursos disponíveis de cada uma, lem-

brando de observar também as ênfases

do estado e da associação.

Área Espiritual

Vida Cristã

0 Incluirnos encontros, congreS'

SOS ou retiros, estudos sobre a prá'

tica devocional.

A prática devocional forma
crentes espiritualmente maduros
para a vida cristã e para o testemu-

nho pessoal no mundo, no exercí-

cio de seus dons.

W\ Envolver as mulheres na pro-

moção eparticipação do Plano Co'
operativo, incentivando-as a serem
fiéis administradoras dos seus bens,
tempo e talentos.

O Plano Cooperativo, como o

próprio nome define, é o plano de

cooperação mútua entre as igrejas,

convenções estaduais e Convenção
Batista Brasileira (CBB). "A parti-

cipação do crente no Plano Coope-
rativo, com a entrega do seu dízimo

à sua igreja, que, por sua vez, o en-

caminha, fazendo o percurso até a

CBB, está em completa confor-

midade com o propósito de Deus."

Toda mulher precisa experimen-

tar a bênção da fidelidade a Deus nos

dízimos, na administração do tempo
e na dedicação a Deus de seus talen-

tos. Usar tempo e talentos para mi-

nistrar em nome de Deus às pessoas.

Ver matéria sobre o assunto na pági-

na 51 desta revista.

0 Criar oportunidades de estU'

dos, encontros e atividades, em
horário diversificado, para aten'

der as mulheres que não podem
frequentar às reuniões normais da
MCA.

Muitas mulheres, principalmente

as mais jovens, que têm filhos peque-

nos e/ou trabalham fora, não podem
frequentar reuniões durante a sema-

na. O ideal é que a MCA tenha, pelo

menos, uma reunião em um dos do-

mingos do mês e promova outros es-

tudos, encontros e atividades em ho-

rários que atendam as mulheres que

não podem frequentar as reuniões

normais.

0 Realizar a programação da Or-

ganizaçãoMCA em Foco.

A revista Visão Missionária do
2T traz toda a programação, que
pode ser adaptada de acordo com as

necessidades e possibilidades da

igreja.

0 Fazer uso da revista Visão Mis'

sionária e Manancial

Visão Missionária é a revista

publicada trimestralmente para uso

na organização Mulher Cristã em
Ação. Contém os estudos, sugestões

de atividades e matérias de interesse

da mulher e da família.

Manancial é a revista do lar cris-

tão. Contém devocionais para cultos

individuais ou em família, endereços

dos missionários aniversariantes e

artigos de interesse para a família. A
prática do culto doméstico precisa ser

um alvo de toda família. Crie estra-

tégias para desenvolver essa prática

em seu lar.

Evangelismo

0 En volvero elemento feminino
e as crianças em projetos de
evangelismo e missões realizados

pela igreja local.

Aceitar a responsabilidade da

grande comissão - "Ide por todo o

mundo e pregai o evangelho a toda

criatura" (Mateus 28.19) é um impe-

rativo a todo crente. No planejamen-

to de vida de cada mulher, precisa

existir o alvo de ser testemunha viva

de Jesus Cristo. Somos responsáveis

por fazer Jesus Cristo conhecido nes-

te tempo.

Missões

0 Incentivaras mulheres a lerem
ou fazerem o estudo de, pelo me-
nos, dois livros da Série Heróis
Cristãos, editado pela UFMBB.

Adquirir os livros na sede da UFM-
BB ou lojas credenciadas.

Juntas Missionárias

0 Estimulara igreja a en viare suS'

tentar, com orações e ofertas, pelo

menos uma voluntária para o tra'

balho voluntário da JMM e/ou

JMN.
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Maiores informações sobre o

programa de voluntários da JMM
podem ser solicitadas pelo tel.: (21)

2569-2241, com a coc^rdenação de

recusros humanos da Junta de Mis-

sões Mundiais da CBB e pelo tel.:

(21) 2570-2570 da Junta de Missões

Nacionais.

0 Manter a organização perma'
nentemente informada sobre o
avanço e os últimos desafios da
evangelização nacional e mundial.

Destinar, em todas as reuniões

mensais um espaço para a divulga-

ção da obra missionária e interces-

são em favor dos povos sem Cristo e

dos obreiros no campo.

Estimular as mulheres a fazerem

uma assinatura anual do jornal de

missões; exibir as videoconferências

2002 da JMM em acampamentos ou
retiros da organização. A fita é grátis

e deve ser solicitada, em nome da

igreja diretamente à JMM, no
tel.:(021)2569-2241.

0 Promovere realizaraprograma-
ção de oração em prol de Missões
Mundiais, Nacionais e Urbanas.
Envolver toda a igreja estimulando
os crentes a participarem dos desa-

fios da evangelização local, nacio-

nal e mundial.

A revista Visão Missionária ofe-

rece, entre outras, as programações

para oração pró-Missões Mundiais e

Nacionais, em épocas de seus respec-

tivos dias especiais. As juntas esta-

duais oferecem para a igreja a pro-

gramação de Missões Urbanas. A
coordenadora geral da MCA, junta-

mente com a diretoria e o promotor
de missões da igreja, são os respon-

sáveis pelo planejamento das progra-

mações.

Estimular as mulheres a faze-

rem parte da Rede de Intercessão

da Junta de Missões Mundiais.

As pessoas interessadas devem
entrar em contato com a JMM pelo

telefone (21) 569-2241, fax (21) 565-

8361 ou e-mail jmm@jmm.org.br e

solicitar seu cadastramento.

Desafiaras mulheres a interce-

derem para que a igreja se en volva
com os Programas de Adoção Mis-
sionária daJMMe daJMN(PAM).

As Juntas de Missões Nacionais e

Mundiais dispõem de vários planos

de adoção missionária que permitem

às igrejas e a seus membros partici-

parem mais efetivamente de missões

através de adoção de missionários.

Para maiores detalhes, informem-se

com as respectivas juntas.

Educação Feminina

0 Divulgar a obra educacional
realizada pela UFMBB através de
suas duas instituições - Instituto

de Educação Religiosa (IBER) e Se-

minário de Educação Cristã (SEC),

com o objetivo de informar, des-

pertar vocações e levantar ofertas.

Estarem atentas às sugestões da
UFMB da associação e do estado

relacionadas à educação feminina.

Dentro do possível, envolver toda a

igreja na programação e nas ofertas.

As ofertas devem ser entregues

imediatamente a quem de direito na
associação ou à secretária-geral do
estado, que as encaminhará à UFM-
BB.

Casas da Amizade

0 Promover entre as mulheres da
igreja uma campanha de oferta,

donativos e oraçãoemproldas Casa
da Amizade do Rio de Janeiro, RJ
e do Recife, PE.

A Casa da Amizade em Recife, PE
promove entre outros o projeto

"Apadrinhe uma criança da Casa
Batista da Amizade" com o valor por
criança de R$ 34,00 mensais.

A Casa da Amizade do Rio de Ja-

neiro promove, entre outros o proje-

to "Amigos da Amizade" com o obje-

tivo de captar recursos para o susten-

to financeiro dos projetos da casa.

Incentivar as mulheres a contribu-

írem individualmente, ou deliberar

uma oferta por organização para aju-

dar esses projetos.

Contas bancárias

SEC - Bradesco

Ag. 286-0 - C/C 39.874-8

IBER- Bradesco

Ag. 1434-6 -C/P 1647452-5

Obs.: Mandar cópia do compro-
vante pelo fax ou correio.

SEC: (81) 3241-5120

IBER: (21) 2571-9597

Dia Batista de Oração Mundial

0 Realizaroprograma do Dia Ba-
tista de Oração Mundial e levantar

uma oferta que ultrapasse signifi-

cativamente a do ano anterior.

O programa para o Dia Batista de

Oração Mundial é publicado na re-

vista Visão Missionária do 4" trimes-

tre. Cabe à MCA realizá-lo, envol-

vendo as organizações filhas e a igre-

ja. E a oportunidade de se unir ao

mundo através da oração.

PESSOAL

0 Promover, durante o ano, pelo
menos dois encontros para envol-

ver todas as mulheres da igreja,

quando serãoproferidaspalestras re-

lacionadas com a vida emocional,
física e profissional da mulher.

SOCIAL

Ação Social

0 Organizar e executarministéri-
os diversificados tendo em vista o
envolvimento da mulher com a

ação social.

Estude meios para organizar mi-

nistérios com presidiários, deficien-

tes físicos, surdos, mendigos, crian-

ças de rua etc, de acordo com as ne-

cessidades e possibilidades da igreja

e da comunidade. Incentivar o tra-

balho voluntário das mulheres. Veri-

ficar com o departamento de ação

social da igreja o que já está sendo

feito.

0 Organizaratividades eprojetos
para en volver os "sós" e aspessoas

da terceira idade.

A revista Visão Missionária tem
sugerido várias atividades e projetos

ao longo do tempo. Aproveitar estas

e aguardar novas.

Promover programas práticos

de ajuda na área da saúde, higiene

e nutrição, visando a evangelização.

Entre outras atividades, organizar

em um dia, duas vezes durante o
ano, o "Dia da Solidariedade". Nas
dependências da igreja, ou em outro

lugar apropriado, serão realizadas ao

0
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mesmo tempo atendimento nas áre-

as médica, jurídica, odontológica,

nutrição, estética etc. Aproveitar a

oportunidade para apresentar o pla-

no de salvação e convidar para as

atividades da igreja.

Lazer

0 Realizardurante o ano, pelo me-

nos, dois momentos de lazer e de

confraternizaçãopara as mulheres

da igreja.

Esses momentos podem ser pas-

seios, piqueniques, encontro social na

igreja, dinâmicas de grupo, entre

outros.

ÁREAS ESPECÍnCAS

Bebés

0 Utilizar a caderneta da área de

bebés, tendo o cuidado de preen-

cher a ficha individual de cada ar-

rolado, aproveitando essas informa-

ções para compreender melhor as

necessidades das famílias.

A caderneta e demais materiais

para o trabalho com bebés - livro de

orientação sobre como realizar o tra-

balho, e ainda programas de cultos,

chás, promoção, etc. série Os Peque-

ninos Crescem, cartões, certificado,

encontram-se à venda na sede da

UFMBB ou nas livrarias creden-

ciadas.

0 Visitar, pelo menos, duas ve-

zes no ano, cada bebé arrolado.

A visita aos bebés é de grande sig-

nificado para as famílias. Os pais não

crentes devem ser evangelizados, en-

volvendo-os nas atividades da igreja.

Famílias

Promovero enriquecimento da
vida espiritual dos membros de

cada família cristã, através da ênfa-

se ao Culto da Família no Lar.

O culto em família desenvolve o

amor fraternal, além de proporcio-

nar um momento de adoração a Deus

em família. A revista Manancial-

editada pela UFMBB, ajuda neste

ideal.

0 Promoveromésdo lar/família.

A programação será editada na

revista Visão Missionária 2T2001.

Aguarde.

ORGANIZAÇÓES-FILHAS

0 Agirem fa vor das organizações-

filhas da UFMB da igreja local.

A organização MCA é conside-

rada mãe das demais organizações da

UFMB da igreja local e, portanto,

deve para com estas um relaciona-

mento de mãe e filhas.

Cabe à MCA eleger a orientado-

ra (JCA), conselheira (MR) e líderes

(AM), além de providenciar literatu-

ra e espaço físico adequados para o

bom funcionamento das organiza-

ções-filhas.

Verificar se cada organização está

utilizando a literatura que a UFMBB
oferece para o bom desempenho das

programações e atividades.

0 En volveras crianças, mensagei-

ras do Rei e jovens da igreja em
atividades da organização Mulher
Cristã em Ação (MCA).

Dentro do possível, criar oportu-

nidades para envolver as crianças,

mensageiras e jovens em programa-

ções da MCA. Além de participar

nas programações missionárias, elas

apreciam demonstrar o que estão

aprendendo em suas reuniões.

0 Organizar encontros para de-

monstrar amor às organizações-fi-

lhas.

Os encontros terão como finali-

dade promover um maior entro-

samento entre as mulheres e as jo-

vens, meninas e crianças. Cada se-

nhora pode sortear o nome de uma
das jovens, meninas e criança, cor-

respondendo-se, demonstrando
amor, convidando para almoçar ou

lanchar, etc. Outra sugestão é pro-

mover encontros quando poderão

brincar juntas, demonstrar talentos,

etc. Coloquem a mente para funci-

onar e com a orientação do Espíri-

to Santos muitas boas sugestões

aparecem.

LIDERANÇA

Cursos

0 Incentivar as mulheres a faze-

rem o curso de liderança da UFM-
BB e a participarem de outros en-

contros que visem a capacitação de

líderes.

Preparar-se para melhor servir

deve ser o objetivo de toda mulher

que se sente vocacionada para um
ministério com mulheres através da

MCA.

Para muiores informações, entrar

em contato com a Divisão de

Capacitação de Líderes da UFMBB:
Rua Uruguai, 514 - Tijuca - 20510-

060 - Rio de Janeiro, RJ.

Telefones.: (21) 570-2848 - FAX -

(21) 278-0561

e-mail: eventos@ufmbb.org.br

Avaliação

0 A valiarperiodicamente o traba-

lho da MCA e da UFMB da igreja

local.

Avaliação e planejamento são res-

ponsabilidades da diretoria da MCA
e/ou da Comissão Executiva da

UFMB da igreja local. Reservem uma
data fixa para tais reuniões. Isso per-

mite a participação de um maior nú-

mero de pessoas.

A avaliação será efetuada com
base nos relatórios das atividades re-

alizadas e no relatório pessoal de cada

mulher, que é feito através da secre-

tária de relatórios da MCA.

0 En viar os relatórios trimestrais

a quem de direito na associação ou
campo.

Preparar cuidadosamente o rela-

tório das mulheres e incentivar as

secretárias das organizações-filhas a

fazerem o mesmo. Entregá-los pon-

tualmente a quem de direito na asso-

ciação ou campo.

0
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escola Bíblica de Féria,

crianças?

Voeaho!

Planeje uma EBF diferente e criativa

União Feminina Missionária Batista do Brasil

uFMBB Rua Uruguai, 51 4 - Tijuco - 2051 0-060 - Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21 ) 2570-2848



dê presentes que serão usa fjTjULfJijrj j/jlyjrrj.

^^^^

AGENDA

De uso permanente.

Ela é feminina, delicada,

discreta e atraente.

Com ela a mulher vai

estar sempre em dia com

seus compromissos.

RS14,90)

MANANCIAL

Um livro para a família

cristã com meditações diárias

para o ano inteiro. Poderá

ser usado no culto doméstico

ou no momento a sós com

Deus. Traz artigos edificantes

e a listagem dos missionários

aniversariantes.

RS 7,90

CD MULHER

Canções de mulher para mulher

Primeiro CD produzido pela UFMBB,

voltado especialmente para o público

feminino. São 12 canções e um

poema, mostrando diversos

aspectos da vida feminina.

RS
15,00J

UFMBB

UNIÃO FEMININA MISSIONARIA

BATISTA DO BRASIL

Rua Uruguai, 514 - Tijuca

Tel.:(21) 2570-2848 - Fax: (21) 2278-0561

20510-060 - Rio deJaneiro, RJ

E-mail: pedidos@ufmbb.org.br

bttp://www. ufmbb. org. br
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