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NOME FICTÍCIO: 
IBRAHIM
Ele sobreviveu a um ataque 
do Boko Harram na Nigéria 
e hoje percorre o mundo 
dando seu testemunho  
de como é viver 
perseguido. Veja na 
entrevista exclusiva  
à Comunhão.

ENTREVISTA 

ANDERSON SILVA   
Polêmico e fora do padrão 

tradicional, o pastor 
Anderson Silva, fundador 

da Igreja “Vivo por Ti”, fala 
sobre seu ministério e 

incentiva igrejas a saírem 
da “zona de conforto”.10
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Apesar de a morte ser a única 
certeza que temos, nossa 

reportagem de capa mostra os 
diversos aspectos desse tema 

tão temido.
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UNIÃO ESTÁVEL    
Assinada por muitos casais para legalizar seu vínculo, 
a união estável levanta o questionamento: e o 
casamento histórico, tradicional e bíblico? Saiba o 
que a Palavra e especialistas dizem sobre o assunto.

NA ESTRADA 

TON CARFI 
Notável nome do segmento 
cristão brasileiro e inovador 
em suas produções, Ton Carfi 
virou um fenômeno ao trazer 
nova roupagem à música 
dentro e fora da Igreja.  LIDICE MEYER   
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da perseguição religiosa 
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www.nex t ed i t o r i a l . c om .b rV ocê tem medo de morrer? Para alguns corajosos e intrépidos, talvez a 
primeira resposta seja não. 

Mas, pensando hipoteticamente, no tempo futuro, se formos inqueridos 
pelo “anjo da morte” numa “conversa final”, informando ter chegado a “hora”,  
com certeza iremos dizer: “Ainda tenho muita coisa para fazer e resolver. Tenho filho 
para educar, tenho que casar, uma viagem para fazer, um trabalho que não terminei, 
um seriado na TV que ainda não vi, ainda é cedo...” Sem contar a mais pragmática: 
“Vou ficar longe dos meus filhos, minha família e amigos queridos”.

A morte faz parte da vida, é um ritual de passagem pelo qual não se pode esquivar, 
pois todo aquele que nasce um dia, certamente, morrerá. Mas, apesar de se reconhecer 
essa inevitabilidade, ainda existem muitos tabus para se falar sobre o assunto,  
e o silêncio é recurso “apropriado” para lidar com o medo dos medos.

Deus não nos criou para que um dia morrêssemos, e sim para que vivêssemos 
eternamente com Ele no paraíso. Mas desde que Adão e Eva desobedeceram à Sua 
ordem, a morte entrou no mundo através do pecado e atingiu a todos nós. “Da mesma 
forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim 
também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram” (Romanos 5:12).

Entretanto, para quem crê em Cristo, a morte não é o fim, pois quando morremos o 
corpo se decompõe – do pó ao pó  –, mas a alma continua a existir. E depois da morte 
podemos estar para sempre com Deus ou então ficar eternamente separados dEle. 

Voltando ao plano físico do viver e depois morrer e, meditando sobre a matéria 
de Comunhão que trata do assunto, nos dias adjacentes ao meu cinquentenário de 
vida, digo para os mais jovens: invistam 
cada minuto da vida de vocês em boas 
companhias e boas práticas, valorizem 
o tempo e as pessoas e invistam em 
valores. Para quem tem mais de 50, 
sugiro o mesmo, “esquecendo as coisas 
que pra trás ficam” e “começando de 
novo a cada dia. Afinal, a frase da moda 
é: os cinquentões são os novos trintas”. 
Tudo, claro, tendo como alvo de vida à 
adoração ao Pai.

E quando o “dia” chegar, poderemos 
dizer como Paulo: “Combati o bom 
combate, acabei a carreira e guardei a 
minha fé” (2 Timóteo 4:7-8).

Carpe diem!

Mário Fernando Souza
Editor executivo
mariof@nxte.com.br
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OPINIÃO DO LEITOR

redacao@nxte.com.br

Envie sua opinião sobre a revista 
e suas reportagens, sugestões 
de pauta e notas para as 
colunas pelos nossos canais

NAS REDES SOCIAIS
  www.comunhao.com.br
  revistacomunhao
  revistacomunhao
  @revistacomunhao
  bit.ly/youtubecomunhao
  redacao@nxte.com.br
  27 99689-7285

+ VISUALIZADAS

• Nobel da Paz 2019 para 
primeiro-ministro da Etiópia
O primeiro-ministro da Etiópia, 
Abiy Ahmed, 43,  
foi contemplado com o Prêmio 
Nobel da paz de 2019.  
Ele conseguiu a reconciliação, 
antes tida como impossível,  
do seu país com a vizinha 
Eritreia após dez décadas de 
conflitos entre as duas nações 
do leste africano. 

• Anne Graham revela vitória 
contra o câncer 
Após a morte de seu marido, 
Daniel Lotz, e de seu pai, 
Billy Graham, a professora e 
evangelista Anne Graham revela 
que venceu a batalha contra o 
câncer e a solidão com a ajuda 
do Espírito Santo. 

• Rua Azuza ganha Prêmio  
Bibi Ferreira
Pela primeira vez um espetáculo 
cristão foi contemplado com 
o Prêmio Bibi Ferreira, a maior 
honraria do teatro musical 
brasileiro. O espetáculo  
“Rua Azuza”, da Cia Jeová Nissi, 
conquistou os jurados e ganhou 
na categoria “Revelação  
em Musicais” .

COMUNHÃO  
“Muito boa esta revista. Muito boa também a 
forma de abordagem em reportagens diversas, 
como as que destacaram temas como vaidade, 
azar e tantos outros. Maravilhoso. Mais pessoas 
deveriam ler.”
Franciely Vilha, Cianorte/PR

CURA E FÉ
“Que matéria interessante sobre o milagre da fé!  
Ler a matéria me fez pensar que essa é mais 
uma forma de dizer que não há outra explicação 
para o milagre acontecer a não ser pelas mãos 
de Deus. E cada vez mais pesquisas comprovam 
isso. Espetacular a abordagem da Comunhão 
sobre o assunto.”
João Pedro Torres, Brusque/SC

CRENTE   
“Infelizmente hoje se confunde moralismo 
barato com conversão genuína. São vários os 
fariseus modernos que por fora são caiados 
para que o interior podre não fique tão 
aparente. Comunhão abordou muito bem esse 
assunto ouvindo pessoas de referência e com 
experiência fantástica sobre conversão.” 
Gustavo Meyer, São Paulo/SP

CASA WORSHIP
“Muito bacana a matéria sobre o ministério 
Casa Worship. Mostra como são importantes 
a adoração através da música e o quebranta-
mento das pessoas ao Deus eterno.” 
Queila Lopes Lima, Carangola/MG

REVISTA COMUNHÃO 
“Parabéns à revista Comunhão pelo belo 
trabalho. Matérias abordando assuntos 
que nos fazem refletir, analisar e crescer 
em nossa vida cristã. Entrevistas incríveis! 
Uma plataforma diversa, vários assuntos, 
várias opiniões. Grata a Deus por um 
meio de comunicação que agrega a  
nossas vidas.”
Sandra Silva, Paulínia/SP

ENTREVISTA 2
“A entrevista com Felipe Heiderich é bem 
curiosa e detalhada. Ela fala da situação 
que ele viveu do seu ponto de vista, coisa 
que eu ainda não tinha visto dentro das 
matérias do caso. É um assunto que gera 
curiosidade das pessoas e muito deli-
cado para a vida dele. Com a entrevista, 
tivemos acesso a algumas informações 
antes não expostas.”
Davner Toledo, Vila Velha/ES

ENTREVISTA
“Que entrevista interessante!! Bom 

saber que o pastor Felipe voltou a 
pregar. Que Deus dê forças para ele 

neste recomeço. Porém, que nós 
possamos ser como os bereanos em 

Atos 17:11 e verificar todas as partes 
dessa história, a fim de que a verdade 

prevaleça. Muito boa a abordagem das 
perguntas ao pastor.”

Pedro Felipe Bezerra da Silva, 
Fortaleza/CE
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Acompanhe mais informações no site: www.comunhao.com.br

15 E 16 DE NOVEMBRO

  CONFERÊNCIA  
JESUS COPY 

A Expo Center Norte, em 
São Paulo, recebe um time de 
preletores renomados do Brasil 
para a Conferência Jesus Copy,  
nos dias 15 e 16 de novembro. 

Os pastores Josué e Douglas Gonçalves e Luciano Subirá 
(foto) estão entre os palestrantes. Já as atrações musicais são 
Banda Morada, Alessandro Vilas Boas e Rodolfo Abrantes.  
Informações: (11) 99998-3417.    

17 A 20 DE NOVEMBRO

 ADORANDO A JESUS
A nona edição do “Ijuí Adorando a Jesus” será realizada dos 

dias 17 a 20 de novembro, no Parque de Exposições de Ijuí (RS).  
O evento, que é um dos maiores da Região Noroeste do estado gaúcho,  
terá como atrações musicais a dupla Peterson & Mag Ribeiro e a 
cantora Sarah Farias, além da preleção do pastor e deputado federal 
Marcos Feliciano. Informações: (55) 99227-2920.

22 E 23 DE NOVEMBRO

 CONFERÊNCIA VISIONÁRIAS
As pastoras Helena Tannure, Mary Duarte e convidadas estarão 

reunidas na Conferência Visionárias, nos dias 22 e 23 de novembro, 
na Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular em Joinville (SC). 
O evento é voltado para mulheres. Informações (47) 3801-4163.

22 E 23 DE NOVEMBRO

 CONGRESSO NERD CRISTÃO
Entre os dias 22 e 23 de novembro será realizado o Congresso 

Nerd Cristão, na Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
(MG). O encontro terá workshops, estandes e palestras com vários 
profissionais da área, que irão abordar temas como games, séries 
de TV, filmes, histórias em quadrinhos e desenhos animados sob à 
luz da Bíblia. Informações: www.sympla.com.br. 

23 DE NOVEMBRO 

 CONFERÊNCIA GERAÇÃO 5.2
Recife (PE) recebe a Conferência Geração 5.2, no dia 23 de 

novembro, no Shopping Rio Mar. O evento tem como objetivo 
despertar e capacitar líderes de ministérios infantis, pais, educadores 
cristãos, escolas e gestores públicos sobre a importância de investir 
no processo de formação das próximas gerações. Entre os prele-
tores estão os pastores Lucas e Jackeline Hayashi e Nelson Junior,  
do “Eu Escolhi Esperar”. Informações: www.eventbrite.com.br. 

29 E 30 DE NOVEMBRO

 CONFERENCE 19
Nos dias 29 e 30 de novembro, será realizada a Conference 19, em 

Jardim Paraíso (SC). Com o tema “Intimidade”, o evento busca despertar 
jovens para viver um avivamento sustentável, que expressa viver a 
cultura do reino de Deus na terra. O cantor Gabriel Guedes será uma 
das atrações. Informações e inscrições no site: www.eventbrite.com.br. 

29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO

 ENCONTRO COM DEUS
O Encontro com Deus, do Ministério Consolidação, da Igreja 

Batista Lagoinha, será realizado entre os dias 29 de novembro e 
1º de dezembro. O evento é destinado para quem busca mais inti-
midade com Deus e terá lições sobre cura, libertação e batismo 
no Espírito Santo, além de outras áreas da vida espiritual.   
Informações: (31) 98878-0015.

29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO

 CONGRESSO PERSPECTIVAS BRASIL  
Com o tema “Para que todos os povos O adorem”, será reali-

zado o Congresso Nacional Perspectivas Brasil, entre os dias  
29 de novembro e 1º de dezembro, em Sumaré (SP). O evento, que 
é voltado para agências missionárias e lideranças, tem como obje-
tivo reacender a paixão pela glória de Deus entre todos os povos,  
além de celebrar os 10 anos do Perspectiva Brasil. Estêvão Müller e 
Steve Hawthorne estão entre os palestrantes. 

22 A 24 DE NOVEMBRO  

   ENCONTRO 
NACIONAL DE 
MULHERES  

Águas de Lindoia (SP) recebe 
a oitava edição do Encontro 
Nacional de Mulheres que 
Inspiram, dos dias 22 a 24 de 
novembro. Organizado pelo portal 
Amo Família, do pastor Josué 
Gonçalves, o evento terá como 
palestrante as pastoras Talita 
Pereira (foto) e Raquel Helena.  
Informações: (11) 99754-0432. 
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ENTREVISTA

P olêmico, despojado e moderno, mas com o dom 
da palavra. Anderson Silva, 34 anos, tem chamado 
atenção ao atuar em frentes até então consideradas 

tabu na Igreja evangélica tradicional no país. 
Casado, pai de três meninos e formado pelo Centro de 

Treinamento Bíblico Uhema, o alagoano que mora em Brasília 
(DF) entende a tamanha importância da família, pois “é o plano 
piloto de Deus para alcançar e abençoar as nações”, e reconhece 
que o Evangelho pode mudar o mundo, assim como sua vida 
foi transformada por Deus há 21 anos, quando se converteu.

E como discípulo resolveu fazer de sua vida uma missão para 
alcançar pessoas, mas de forma diferente. Tanto que Anderson 
foge do padrão tradicional dos líderes religiosos: tem tatuagens 
pelo corpo e não se veste de maneira convencional.  

Plantador da Igreja “Vivo por Ti”, que atrai o público jovem, 
comunidade LGBT e missionário de tribos urbanas, Anderson 
é polêmico em suas pregações. Chegou até a sofrer hostili-
dade e resistência: “Perdi amigos pastores e algumas igrejas 
romperam o relacionamento conosco”. Mas incentiva as igrejas 
a saírem da zona de conforto e amar a própria reputação. 
Confira a entrevista exclusiva à Comunhão!

Como foi seu início da fé e o que representa o Evangelho 
na sua vida? 

Minha conversão foi na igreja Renascer em Cristo há 21 anos, por 
ocasião do Rock in Roll, quando um grupo realizava um trabalho 
evangelístico no evento. O Evangelho me transformou, é o meu 
chão. Eu amo Jesus e a Palavra de Deus, pois amá-lO e segui-lO é 
voltar a viver como eu viveria se Adão não tivesse pecado. Eu me 
torno quem eu sempre deveria ser através do Evangelho. O Senhor 
é tudo na minha vida. Se eu amo a Deus, amarei o que Deus ama, 
se eu O adoro, serei o que Ele quer que eu seja na vida do outro.

Ainda bem jovem você se tornou um líder evangélico de 
referência no país e hoje vemos parte da juventude da Igreja 
se perdendo para o mundo. Como andar com Deus e ter uma 
vida consagrada sem se desviar do Evangelho e cumprir o Ide?

A grande migração hoje de jovens que não querem congregar ou 
que estão se desviando da fé é um fenômeno pós-moderno. Mas por 
parte da Igreja há uma falta de reflexão atual do pastor, pois está 
respondendo a uma pergunta que foi feita 30 anos atrás. Pastor quer 
discutir se tatuagem pode ou não pode. Essa é uma pergunta que 
está defasada. Hoje o jovem quer saber por que não pode usar droga 

por Priscilla Cerqueira

ENTREVISTA

“A IGREJA PRECISA 
TEMER AO SENHOR, 

SAIR DA ZONA 
DE CONFORTO E 

AMAR A PRÓPRIA 
REPUTAÇÃO”

ANDERSON SILVA
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Por que que adotou esse estilo? Ele faz diferença na aproxi-
mação com os jovens e outras pessoas que ainda não tiveram 
contato com a verdade? 

Eu discordo desse ponto de vista. Eu sou um cara tatuado,  
mas bem convencional. A pessoa de fora se identifica porque é 
todo tatuado, e a pessoa de dentro se identifica porque é conven-
cional, diferente, mas que no fim vai respeitar a família, a tradição 
e a palavra e que ama um terno e gravata. É por isso que eu acho 
que a Igreja nos respeitou. 

E esse assunto sobre tatuagem e piercing, que é um tabu na 
Igreja? Qual sua opinião?

Acho que esse assunto está defasado. Tenho 21 anos de conversão 
e raramente falo sobre isso, pois acho que não faz sentido. São dois 
excessos: quem quer fazer e não tem motivo bíblico para fazer e 
quem não quer fazer, fazendo a sua experiência própria na doutrina. 
O que prevalece é o bom senso. Assim como a gente não tem base 

e continuar sendo crente, por que não pode homoafetividade ou ter 
um relacionamento aberto entre quatro pessoas. A juventude quer 
fazer perguntas reais e concretas e quer que os pastores respondam 
a isso de maneira concreta. O jovem atual quer honestidade e comu-
nhão real e não quer mais que o Evangelho seja uma mera teoria.

Como se deu seu despertar para o ministério pastoral? 
O coração paternal de Jesus é doado a você, então passamos a 

enxergar o mundo e as pessoas como Ele enxerga. Não é o que você 
quer, e sim o que o Senhor quer e lançou no seu coração para fazer 
a obra, pois o coração dEle foi doado ao seu. 

Há 12 anos você iniciou ministério evangélico Missões 
Urbanas e Contracultura, no qual realizou grandes eventos 
entre as tribos urbanas no Distrito Federal. Fale um pouco 
desse trabalho, que se tornou conhecido no Brasil.

Foi minha escola, pois provei para mim, para Jesus e para a Igreja 
que eu era uma pessoa apaixonada por Cristo. Ali descobri que 
amava mais o mundo do que a Igreja, então eu desacelerei como 
missionário. E quando me tornei pastor percebi esse desequilí-
brio, pois amava os de fora e odiava os de dentro. Isso não é ser 
evangélico. Deus ama o perdido e o filho. Para nós, missionários,  
quando somos radicais, achamos que Deus odeia a Igreja e ama o 
mundo. Essa experiência colaborou para que eu me tornasse um 
líder mais equilibrado e maduro. 

Diferentemente do convencional, você implantou a Igreja 
“Vivo por Ti”, com grafites, fotografias e desenhos nas paredes. 
E atrai um público, via de regra, diferenciado, como a comuni-
dade LGBT. Fale um pouco desse ministério.

Nós somos uma igreja normal, com um pastor anormal.  
Não necessariamente a nossa igreja é configurada só com esse 
público minoritário. O que acontece é que eu tenho facilidade em 
produzir conteúdo e contextualizar para os mais variados públicos, 
inclusive o de homossexuais. É mais uma questão social, e não uma 
questão de igreja local, que tem a senhora de 80 anos, o policial,  
o tatuado e o homossexual. 

Enfrentou algum tipo de resistência por parte da igreja ao 
dar oportunidade para esse público interagir no culto? Como 
lidou com isso?

Eu perdi toda a minha equipe de liderança, 70% do dízimo da 
igreja e minha reputação com a Igreja brasileira na época, mas 
foi o tempo de adoração, firmeza bíblica e compaixão. Eu tive 
que lidar com os dois extremos: o conservador, da igreja, que 
queria que eu ficasse com a Bíblia, mas sem as pessoas; e o liberal,  
fora da igreja, que queria que eu rasgasse a Bíblia e ficasse com amor. 
Tive que enfrentar esses dois públicos e perdi amizade e reputação. 
Mas o tempo provou para a Igreja brasileira que nós não queríamos 
desrespeitar a Bíblia, e sim implantar um ambiente que ainda não 
tinha sido explorado.

Você foge do padrão tradicional dos líderes ministeriais: 
tem tatuagens e não se veste de maneira conservadora.  

“Família é o ponto de partida para a 
qualidade que a Igreja deveria ter. 
Famílias fracas, Igreja fraca; famílias 
fortes, Igreja forte”
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ENTREVISTA

bíblica para fazer churrasco, discutir sobre tatuagem para mim é o 
mesmo tipo de banalidade, não é um assunto essencial da fé.

Você declarou que antes de ministrar gosta de ouvir música 
que desperta o ódio. Qual a vantagem de um sentimento ruim 
ao se preparar para uma missão tão importante?  

Eu tenho facilidade de ver o diabo no gospel e de ver Deus no 
secular. Consigo ouvir Deus fora da Igreja e ali tenho uma linha de 
comunicação com quem não é cristão; e consigo perceber o diabo 
dentro do gospel. O sentimento ruim me leva à centralidade de Jesus, 
ao sentimento bom. Então, o que a pessoa está fazendo de ruim me 
leva ao entendimento do que é certo. Não é que eu estou ouvindo e 

“Eu cansei do universo gospel e 
de me considerar um famoso de 
um sistema que não funciona”

“Eu perdi toda a minha equipe de liderança, 70% do dízimo da igreja e minha reputação 
com a Igreja brasileira, mas foi o tempo de adoração, firmeza bíblica e compaixão”

tendo prazer naquilo; é que quando eu ouço a dúvida dele eu passo 
a ter certeza do que eu creio. Essa é a lógica. 

Vivemos hoje tempos difíceis, no qual o modelo familiar  
está bem conturbado e problemático. Qual deve ser a postura 
do cristão?

Família é o ponto de partida para a qualidade que a igreja deveria ter.  
Famílias fracas, Igreja fraca; famílias fortes, Igreja Forte. Antes de 
querer confrontar, é preciso perguntar se estamos vivendo a pleni-
tude dentro de casa, que implica sermos exemplos. Ou seja, não 
adianta querer combater a ideologia de gênero se saímos do culto e 
vamos ver pornografia. Não adianta dizer que o mundo está errado 
se você não está certo. É preciso viver na verdade, e isso começa 
dentro de casa, pois a família é o plano piloto de Deus para alcançar 
e abençoar as nações. Tudo que Deus faz na nossa vida começa 
dentro do nosso lar. 

A literatura contribui para a transformação na vida do ser 
humano, inclusive você menciona isso em suas ministrações. 
Além da Bíblia, o que fez alterar sua cosmovisão cristã e crescer 
espiritualmente?  

Ler tudo com filtro cristocêntrico. Não é porque não é cristão que 
eu não posso enxergar com os olhos de Jesus, e pelo menos aprender 
1% com aquilo que não é cristão. Não é porque não é evangélico que 
não coopera, então leio tudo.

Você também ficou conhecido por implantar o ministério 
itinerante, levando a Palavra por todo o Brasil. O que o levou a 
finalizar esse ministério para se dedicar à igreja local? Quais as 
principais diferenças entre essas duas formas de evangelizar? 

Eu cansei do universo gospel e de me considerar um famoso de 
um sistema que não funciona. O pastor local leva a banda e o pastor 
famoso para ter fama na cidade. E o pastor famoso e a banda famosa 
fazem para ter visibilidade e o retorno financeiro, que vai fazer com 
que aquilo funcione. E no meu caso o inconformismo é que talvez 
ninguém esteja ganhando, a não ser o que se ganha de fato finan-
ceiramente. Com a igreja local, você consegue transformar melhor. 
Eu não consigo transformar a vida de ninguém numa “agenda” 
apenas. É um processo. Uma pregação pode inspirar pessoas, mas 
o que transforma a pessoa são o envolvimento com a igreja local, 
discipulado, membresia, disciplinas espirituais e paternidade espi-
ritual, com pastor e mentor. O meu inconformismo vem disso,  
pois a gente cria um sistema que não funciona. 
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“A Igreja consegue viver muito em 
adoração, mas não consegue viver 
em justiça. Pensa em avivamento e 
amar a Deus, mas não em amar ao 
próximo. É preciso ser equivalente, 
o tanto que eu adoro a Deus é o 
tanto que eu sirvo às pessoas”

A Igreja precisa sair da zona de conforto? Por quê?
A Igreja precisa temer ao Senhor, sair da zona de conforto e amar a 

própria reputação. Para isso tem que estar disposta a não ser amada 
por todos. Um exemplo está em Mateus 24 e 25, que diz que tudo 
que pertence ao Senhor a Ele voltará. Precisamos temer o fato de 
que Deus criou o mundo e tudo é dEle, mesmo estando conosco.  
A Igreja consegue viver muito em adoração, mas não consegue 
viver em justiça. Pensa em avivamento e amar a Deus, mas não em 
amar ao próximo. É preciso ser equivalente, o tanto que eu adoro 
a Deus é o tanto que eu sirvo às pessoas. A Igreja precisa despertar 
nesse ponto. Ela não considera que a prática da justiça é tão comum 
quanto a vida de adoração. Nós, pastores, investimos tudo o que 
geramos em estrutura, e não em justiça. Isso é desequilíbrio diante 
do Senhor. Precisamos congregar e agir, adorar a Deus e amar ao 
próximo. Nesse ponto a Igreja está dormindo.

Ainda sobre a Igreja, muitos pastores hoje estão doentes 
e deprimidos, e em alguns casos tiram a própria vida. Você 
chegou a citar em sua rede social que estaria se dedicando 
ao cuidado de líderes ministeriais. Como vê essa questão do 
suicídio de pastores e como está se engajando nesse debate?

Não são pastores, e sim seres humanos em depressão. Mas isso 
é um fenômeno da pós-modernidade. Eu vejo isso a partir do 
aspecto tecnológico, pois o mundo se tornou um só por meio da 
tecnologia, da internet, que gera ansiedade, principalmente em 
rede social. Muita informação para pouca capacidade de assimilar. 
Justamente por causa disso que o ser humano adoeceu. Eu já tive 
crises de bornout no ministério, consigo me identificar e não julgo 
as pessoas. Existe a depressão, que é uma questão de saúde pública, 
que tem a ver com a instabilidade hormonal, uma disfunção cere-
bral química. Mas diante de Deus tudo é colocado em xeque.  
Não é simplesmente dizer que a pessoa está em depressão, se matou 
e vai para o inferno. Temos que deixar para Deus fazer o julgamento,  
e a gente se identificar com quem sofre para ajudar. Como pastor, 
o meu foco é de compaixão pelas almas.  

Como podemos ser cristãos no ambiente de trabalho?
A gente acha que pregar o Evangelho no ambiente de trabalho é 

abrir a Bíblia e falar de Deus. Mas, para mim, é o contrário, pois você 
assimilou tanto a Bíblia que você é a Bíblia. No serviço, somos contra-
tados para trabalhar, e não para pregar. Mas podemos sim pregar 
com as nossas atitudes concretas, cristocêntricas, como alguém 
que tem dedicação extraordinária ao trabalho, que está disponível, 

sorridente, que é leal e que chame a atenção das pessoas pelo 
comportamento diferenciado, de um verdadeiro cristão. Podemos 
ser empreendedores missionais, usar a nossa profissão para a glória 
de Deus, levando a mensagem do Evangelho, pois nós somos o povo 
do Senhor e neste mundo de incertezas temos a solução.

Quais são os seus projetos daqui em diante? 
Tenho 14 projetos sociais e missionários espalhados pelo mundo. 

É por causa deles que também estou parando, além da igreja local.  
É o trabalho com pastores em depressão, crianças autistas e mulheres 
vítimas de violência. Minha visão social tem sido bem ampla, e tenho 
me dedicado a esses projetos no Brasil e na África, principalmente. 

Uma mensagem aos leitores de Comunhão.
Jesus Cristo está voltando e nós moraremos com Ele para sempre. 

Mas, se nós não estivermos fazendo o que Ele nos ordenou, teremos 
de prestar contas do que não fizemos. Pecado não é só o que fazemos, 
mas também o que deixamos de fazer. É preciso depender de Deus, 
e não das circunstâncias. Sejam firmes, fiéis e frutíferos na presença 
do Senhor, e Ele vos abençoará. Que Deus conduza e transforme a 
vida de cada um de nós. 
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ARTIGO

DESARMADOS ATÉ OS DENTES

E ssa coisa de permitir ou não que a população adquira e 
porte armas, que ainda polariza as opiniões e provoca 
reações de todos os segmentos da sociedade, mais frene-

ticamente no Brasil, mas também e ainda nos Estados Unidos,  
é no mínimo interessante.

Por exemplo, em maio foi assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro um decreto que alterou as regras sobre o uso de armas 
e munições no Brasil. Anteriormente era muito restrita a lista de 
armas que a população poderia comprar e portar, mas depois do 
documento muitas outras entraram nesse rol. Entre elas estão 
armas curtas – pistolas 22, 32, 40 S&W e 9 mm; e revólver 45, 
44 Magnum, 357 Magnum e 380 –  e longas –  calibre 12 com 
24 polegadas de comprimento, espingarda calibre 12 com cano 
cerrado semiautomática, carabina semiautomática 40 ou 9 mm e 
fuzis semiautomáticos C14.  

Outros decretos publicados em agosto implementaram mudanças 
aos de maio. Mas a diferença entre o que era permitido antes e agora 
é bem grande, e isso causou espanto em vários segmentos da socie-
dade. Além disso, em setembro, o presidente sancionou o projeto de 
lei aprovado pelo Congresso que permite a proprietários de imóveis 
rurais a posse de armas de fogo em toda a extensão da propriedade. 
Lei esta que alterou a legislação anterior que determinava a posse 
apenas dentro da residência. 

Vale lembrar que toda essa questão tem como pano de fundo, 
inclusive em razão da aproximação que vem sendo construída 
entre os presidentes do Brasil e dos EUA, a realidade americana. 
Fala-se que está entre 265 milhões e 393 milhões o número de armas 

nas mãos de civis nos EUA, onde vivem 328 milhões de pessoas.  
Na América, enquanto uma parcela da população acredita que mais 
armas significam mais violência, outra parte defende a segunda 
Emenda da Constituição, assinada em 1787, que garante que os 
cidadãos têm direito a posse de armas para segurança. Mesmo com 
tamanha divisão em torno do assunto, 25 dos 50 estados ameri-
canos, sendo 14 deles governados por republicanos (que em geral 
apoiam o armamento da população), aprovaram recentemente leis 
que enrijecem o acesso a armas.

Lécio Dornas

Lécio Dornas  
é pastor da 

Comunidade Brasileira 
da First Baptist Church 

of Windermere 
(myfbcw.com/
brazilian), bem 

como presidente da 
Ordem dos Pastores  

e Associação das 
Igrejas Batistas 

Brasileiras na 
América do Norte 

(www.opbban.com)

É muito importante compreendermos que no imaginário das 
pessoas as cenas e conjecturas se formam, subsidiando posturas e 
alimentando ideologias. Quando bandidos invadem a casa de uma 
família que tem armas, isso representa ou não mais segurança 
para ela? Se um assaltante o aborda quando você está ao volante do 
seu carro, ainda na garagem, se você estiver portando uma arma,  
isso significa que está você fora de perigo? 

A falta de respostas satisfatórias e definitivas a perguntas como 
essas acaba acirrando ainda mais os debates, alimentando o pala-
vrório político dos plenários e provocando declarações, cada vez 
mais ousadas, dos que defendem as teses ou dos que estão no poder 
tentando convencer a todos que o seu ponto de vista é o melhor. 

Ajudando a construir esse cenário caótico, está a questão da segu-
rança, pública e privada. Por mais que todos fujam dela, a verdadeira 
pergunta é: o que nos garantirá segurança? Quando resistimos à 
tentação da fuga, somos forçados a reconhecer que, armados ou não, 
estaremos inseguros se não houver segurança e paz dentro de nós.  
A pessoa segura é aquela que sabe de onde veio, com que finali-
dade ou propósito vive e para onde vai. O dilema existencial jaz no 
cerne da questão.

Uma vez resolvidos existencialmente, seguimos a vida de forma 
mais tranquila, firme e confiante. Trabalhamos, convivemos e 
buscamos nossa realização na história, indo e vindo, relacionando-
-nos e ajudando-nos, sem traumas, competições, invejas, ciúmes 
e egoísmo. 

Vamos vivendo e sendo felizes, cultivando a nossa fé, cumprindo 
nossa missão e seguindo em nossas trilhas... Desarmados até  
os dentes. 

“Quando resistimos à tentação 
da fuga, somos forçados a 

reconhecer que, armados ou não, 
estaremos inseguros se não houver 

segurança e paz dentro de nós”
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NOBEL DA PAZ PARA ETÍOPE 
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, ganhou o Nobel da Paz 2019 por sua iniciativa decisiva para resolver o conflito de fronteira com a 
vizinha Eritreia, no leste da África. O anúncio foi feito em outubro, na Noruega. Abiy, que é um cristão, da Igreja do Evangelho Pleno, superou outros 
favoritos para o prêmio deste ano, entre os quais o líder indígena brasileiro Raoni Metukttire e a ativista sueca Greta Thunberg. “Abiy Ahmed iniciou 
reformas importantes que dão aos cidadãos esperança de uma vida e um futuro melhor”, disse comunicado da organização do Nobel. Em sua conta 
no Twitter, o premiê escreveu: “Minha mais profunda gratidão a todos os comprometidos e trabalhando pela paz. Este prêmio é para a Etiópia e o 
continente africano. Vamos prosperar em paz!”

A RENÚNCIA  
DE NETANYAHU  

Em um reconhecimento 
explícito de impotência, o 
líder que comanda o timão 
de Israel há mais de uma 
década jogou a toalha. 
O primeiro-ministro 
israelense em exercício, 
Benjamin Netanyahu, 
renunciou a formar um 
governo, três dias antes 

do término do mandato concedido pelo presidente israelense,  
Reuven Rivlin. Em um vídeo publicado em sua rede social, ele disse 
que não iria conseguir estabelecer um novo governo e admitiu 
falha. “Desde que recebi o mandato, trabalhei incansavelmente 
para estabelecer um amplo governo de unidade nacional. Isso é o 
que as pessoas querem”, declarou. O líder da oposição, Benny Gantz,  
deverá agora formar um novo governo. 

CIDADE MILENAR EM ISRAEL
O Ministério de Turismo de Israel divulgou a descoberta de 

uma cidade de 5 mil anos durante as escavações da Autoridade de 
Antiguidades do país. A investigação durou cerca de dois anos na 
região de Ein Iron. Segundo os pesquisadores, essa é a maior e mais 
central cidade já descoberta em Israel, revelando uma área estendida 
de 650.000 m², com 6 mil habitantes. A cidade milenar possuía 
muro de fortificação, áreas residenciais e públicas, ruas e becos.  
Os cientistas reconheceram que o local pertenceu à Idade do Bronze, 
no final do IV milênio a.C. A descoberta pode mudar o que se sabe 
sobre o começo da urbanização israelense. 

EQUADOR: NÃO AO ABORTO
Deputados equatorianos rejeitaram uma lei em outubro para 

descriminalizar o aborto em casos de estupro, incesto ou malformações 
do feto. A decisão provocou confronto de militantes que aguardavam o 
fim da votação na Assembleia Nacional do país. No total, 65 deputados 
votaram a favor da reforma dessa lei do Código Penal, 59 se opuseram,  
e seis se abstiveram. Defensores do direito ao aborto e pessoas 
contrárias à interrupção da gravidez aguardavam o resultado da 
votação. No país, as equatorianas são autorizadas a interromper a 
gestação somente quando a vida da mãe está em risco ou quando a 
gravidez é fruto de um estupro de uma mulher com deficiência mental. 
Em qualquer outro caso, a prática do aborto é passível de uma pena 
de seis meses a dois anos de prisão. 

LIBERDADE RELIGIOSA EM CUBA?
Desde a eleição do novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 

em abril do ano passado, não houve aumento da liberdade religiosa 
no país. De acordo com o relatório da Comissão sobre Liberdade 
Religiosa Internacional dos Estados Unidos (USCIRF), a chegada 
do novo dirigente cubano não promoveu avanços no tema. A nova 
Constituição nacional “enfraqueceu as proteções”. Além disso,  
“o governo cubano deu início a campanhas de perseguição a líderes de 
igrejas”. Segundo estes, agentes de segurança do governo acompanham 
rotineiramente cultos em igrejas e casas de adoração. Porém, é difícil 
identificar a perseguição religiosa em Cuba. Segundo o relatório,  
“194 pessoas foram presas ou detidas por causa de crenças e atividades 
entre julho de 2017 e abril de 2018”.
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2015 – 14.484 casos

2016 – 61.200 casos

2017/18 – 68.220 casos

CÂNCER DE PRÓSTATA

Fonte: Inca
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NOVEMBRO 
AZUL
O que a Igreja tem feito  
pela saúde do homem?

A vida é um dom de Deus, é preciso cuidar dela. Mas, quando 
se trata de saúde do homem, eis um tabu. Em muitos casos 
o preconceito e o medo contribuem para que eles não se 

submetam a exames de rotina. A campanha “Novembro Azul” veio 
para chamar a atenção para detecção precoce do câncer de próstata e 
para a necessidade dos cuidados com a saúde em geral. 

A doença é a segunda mais incidente no sexo masculino, atrás apenas 
do câncer de pele não melanoma, de acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). As estimativas apontaram 68.220 novos casos em 2018. 
Esses números correspondem a um risco estimado de 66,12 registros 
novos a cada 100 mil homens. Também foram contabilizados mais de 
14 mil óbitos.

Pesquisa divulgada no ano passado pela Sociedade Brasileira de 
Urologia mostra que 76% dos entrevistados têm ciência da necessidade 
de realizar o exame para detecção do câncer de próstata, mas somente 
32% já o fizeram. A campanha Novembro Azul reforça a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. 

AÇÃO SOCIAL  
No Brasil, algumas igrejas evangélicas apoiam a campanha, ofere-

cendo para o rebanho masculino palestras sobre cuidados com a saúde 
com foco no câncer de próstata. São orientações sobre a doença e um 
alerta aos homens sobre a importância de se cuidar.

SAÚDE Todo ano, as igrejas adventistas do 
Brasil realizam passeatas e feiras 
de saúde com foco na campanha 
Novembro Azul

Como parte da campanha Novembro Azul, 
homens da Igreja Batista em Itapuã, Vila 
Velha (ES), são contemplados com palestras 
voltadas para a saúde do homem

Há três anos, a Primeira Igreja Batista de Itapuã, Vila Velha (ES), promove 
palestras sobre o tema durante o mês. O assunto é tratado de forma cons-
ciente. “O homem precisa estar em dia com a saúde. Ao oferecer palestras 
temáticas com profissionais da área médica, incentivamos que façam 
exames, que tenham uma boa alimentação e até que se exercitem, pois os 
temas abordados são abrangentes”, explicou o pastor Roberto de Oliveira, 
que coordena a ação.  

Sobre a necessidade de inserir a igreja nas demandas sociais, comple-
mentou: “Essa ação será importante para quebrar tabus, pois ultrapassamos 
os muros da igreja e envolvemos o aspecto social, que é o nosso papel. Com 
palestras, nós conseguimos alcançar toda a comunidade, independente-
mente de ser membro da igreja”.

A igreja é aliada da saúde completa do homem, tanto física quanto 
emocional e espiritual. “A vantagem dessas ações é que alcançamos o homem 
com um todo, inclusive levando pessoas para Cristo, que também é o nosso 
objetivo”, afirmou Júlio César Soares, que participa da ação há três anos. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém até um site específico com 
todas as informações sobre a campanha e sobre o câncer de próstata,  
inclusive com materiais de divulgação para ser utilizados nos templos de 
todo o país. As instituições realizam feiras de saúde e passeatas com panfle-
tagem, chamando a atenção das pessoas para o tema.

“Entendemos que o papel da Igreja também é sair das ‘quatro paredes’ e 
ajudar a comunidade com ações que visam à conscientização de temas rele-
vantes, como é o combate ao câncer de próstata. Por esse motivo, apoiamos 
essas campanhas, visando ao bem-estar da população e à melhoria da 
qualidade de vida das pessoas”, afirmou o pastor Marcelo Aurino, diretor 
do Departamento de Saúde da Igreja Adventista para as regiões Central e 
Norte do ES.

Em Minas Gerais, as igrejas do Evangelho Quadrangular também realizam 
ações alusivas à campanha anualmente.  Através do Grupo Missionário de 
Homens são feitas orientações sobre a importância da quebra do precon-
ceito. “Nós abraçamos o Novembro Azul, orientamos cada homem de nossa 
igreja para fazer os exames”, afirmou o pastor Itamar Santos. 
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VIDA CRISTÃ
por Rafael Ramos 

DEUS APROVA A 
UNIÃO ESTÁVEL?
O que diz a Bíblia 
sobre esse contrato 
assinado entre 
casais que vivem 
juntos, mas sem 
a chancela do 
casamento? O tema 
divide opiniões
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“A união estável veio para organizar 
uma situação, e não para criar uma 
nova situação marital”  
Pr. Chris Boni, da Assembleia de Deus 
Alto do Ipiranga (ADAI), em São Paulo

S empre buscando estar 
antenada nos temas que 
correspondem à sociedade 
contemporânea e mantendo 

canal aberto com seus leitores, a revista 
Comunhão aborda, nesta edição, um 
assunto que pode passar batido para 
algumas pessoas, dentro da ótica do seu 
universo social, ou até mesmo por puro 
desconhecimento. E não se culpe, caro 
leitor. Ninguém é conhecedor de todas as 
coisas além de Deus, que é Onipotente, 
Onipresente e Onisciente.

Através de nossos canais de comuni-
cação, a redação de Comunhão recebeu 
o depoimento de um leitor que se iden-
tificou apenas como João. Morador do 
Rio de Janeiro, ele compartilhou uma 
experiência não tão agradável que viveu: 
cinco anos atrás, havia firmado na Justiça 
um contrato de união estável com sua 
companheira, estando ambos solteiros, 
com direito a uma festa para oficializar 
a aliança. Mas, em 2018, o pastor da 
igreja que o casal frequentava, no Rio 
de Janeiro, cobrou que eles se casassem, 
afirmando que estavam em pecado. 
“Fizemos um culto de agradecimento 
em nossa casa, ministrado por um pres-
bítero, com a presença de familiares e 
amigos. Recebemos a bênção de Deus. 
Tínhamos o reconhecimento da socie-
dade sobre nossa união”, relatou João.

Convencida de que estava em situação 
de pecado, a mulher exigiu o casamento 
no civil. Mas João, mesmo garantindo que a amava, não quis ceder, 
sob o argumento de que respeita a Palavra, mas não poderia aceitar 
o que julgava ser apenas legalismo, sem fundamento bíblico. 
“Nenhum pastor conseguiu me mostrar o problema com a união 
estável na Bíblia. Então achei que aceitar o que entendi como impo-
sição não seria correto, porque não me deram explicação bíblica.”

Antes de tudo, é necessário entender o que é a união estável.  
A advogada da área de família Steleijanes Alexandre Carvalho escla-
rece que se trata de um contrato firmado entre duas pessoas que 
vivem em relação de convivência duradoura e estabilizada e com 
o intuito de firmar um núcleo familiar. “O Código Civil de 1916 
não reconhecia a união estável como forma de casamento. Com a 
edição da Constituição Federal de 1988, surgiu um novo conceito de 
família, considerando-se entidade familiar, protegida pelo Estado, 
a união estável, a família monoparental e a família do Código Civil 
de 1916, advinda do casamento”, destaca.

Entretanto, com o Novo Código Civil, outorgado em 2002, casais em união 
estável passaram a ser reconhecidos como entidade familiar. Em outras pala-
vras, o artigo 1.723 aprova a configuração entre o homem e a mulher na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família.

Apesar do reconhecimento, Steleijanes ressalta que, perante a lei, estar em uma 
união estável não altera o estado civil: “Nesse caso a pessoa permanece com seu 
estado civil anterior, seja de solteiro, seja de divorciado, seja de viúvo. Não podemos 
atribuir um estado civil a uma relação que não tem uma formalidade”. 

Contudo, a advogada informa que a jurisprudência vem construindo um enten-
dimento de que “a existência de união estável implica alteração do estado civil, 
pois essa figura jurídica, ao lado do casamento, é constitucionalmente conside-
rada uma entidade familiar protegida pelo Estado”. É o que consta em uma das 
apelações cíveis, do relator Luiz Felipe Brasil Santos, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul.

Uma das diferenças entre casamento civil e união estável está relacionada à forma-
lização. Enquanto no casamento civil os noivos precisam comparecer ao cartório 
para verificação dos documentos exigidos, além de agendar uma data para retornar 
ao estabelecimento e realizar a celebração do casamento perante o juiz de paz,  
na união estável os procedimentos são mais céleres. Nesse instituto, os interes-
sados podem comparecer ao cartório de notas de sua preferência munidos dos 
seus documentos de identificação.

CASAMENTO X UNIÃO ESTÁVEL 

X
Celebração feita por um juiz de paz ou de 
direito, seguida de registro civil. Há uma 
certidão de casamento.

Se o casal possui filhos menores, tem de 
ser extinto perante o Poder Judiciário, na 
presença de um juiz de direito. Já no caso de 
não haver filhos menores e existir um acordo 
entre as partes, poderá ser feita por escritura 
pública em um tabelionato de notas.

O regime de bens pode ser escolhido pelos 
cônjuges podendo ser comunhão parcial, 
universal ou separação eletiva.

Na comunhão parcial de bens, serão partilhados todos os 
bens adquiridos após o casamento ou a união estável.

Na separação total eletiva, o cônjuge não tem direito à 
metade dos bens, mas se torna herdeiro dos bens do 
falecido, assim como seus filhos.

Duas pessoas passam a viver juntas. 
A lei não exige formalidade, embora 
possa haver uma escritura pública.

Se não houver contrato, basta as 
pessoas deixarem de morar  juntas. 
Mas, se houver papel assinado, é 
preciso oficializar a dissolução da 
união estável no cartório. 

O regime adotado sempre será o de 
comunhão parcial de bens.

FORMAÇÃO 

DIFERENÇAS 
LEGAIS

EXTINÇÃO

DIVISÃO  
DE BENS NA 
SEPARAÇÃO

EFEITOS APÓS A MORTE
Sempre lembrando que em todos os 
casos existem exceções aplicadas ao 
caso concreto

CASAMENTO UNIÃO ESTÁVEL

O direito do cônjuge é reconhecido por lei, 
tem efeito automático.

Para se habilitar na partilha de bens 
e pensão como do INSS, o convivente 
deverá provar sua convivência e 
dependência para obter os benefícios.

SEGURANÇA 
JURÍDICA
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VIDA CRISTÃ

Ainda falando sobre o Código Civil de 
2002, tal legislação não delimita um tempo 
mínimo de convivência entre o casal para que 
seja requerida a união estável. “Por outro lado,  
a doutrina e a jurisprudência vêm reconhe-
cendo alguns requisitos mínimos para sua 
configuração, como estabilidade, modo de vida, 
continuidade e objetivo de constituir família.  
A coabitação não é um requisito constante 
na lei, mas pode facilitar muito quando se faz 
necessário provar essa união”, elenca Steleijanes 
Alexandre Carvalho.

DIVÓRCIO E COMUNHÃO DE BENS
Em um casamento oficializado, os noivos 

podem escolher o regime de bens que será 
adotado em caso de morte ou dissolução.  
Já para a união estável, só pode ser considerada 
a partilha parcial de bens. Isso está previsto no 
artigo 1.725 – “Na união estável, salvo contrato 
escrito entre os companheiros, aplica-se às rela-
ções patrimoniais, no que couber, o regime da 
comunhão parcial de bens”.

Diante de uma dissolução da união,  
as partes podem solicitar o direito a pensão. 
“Mas vale aqui explicar que, em caso de pedido 
de pensão alimentícia, isso será analisado 
pelo juiz dentro do binômio da necessidade 
e possibilidade das partes. Já para o pleito de 
pensão por morte perante o INSS, deverão ser 
cumpridos os requisitos exigidos pelo órgão”, 
assinala a advogada.

Voltando ao caso do nosso leitor Juan, caso 
ele preferisse ceder ao pedido do pastor, poderia 
converter a união estável em matrimônio tran-
quilamente, já que é um direito garantido na 
Constituição da República (art. 226, § 3º) e 
também no Código Civil (art. 1726).

“Segundo a legislação, basta o casal forma-
lizar o pedido no cartório de registro civil.  
O casal deve ir acompanhado de duas testemu-
nhas maiores de 18 anos e apresentar todos os 
documentos requeridos para o casamento civil.”

VISÃO BÍBLICA
Apesar da explicação por fins jurídicos, 

falta trazer ao leitor a visão dos líderes reli-
giosos sobre este tema. Tomando como base o 
terceiro parágrafo do artigo 226 da Constituição 
Federal, que diz que “para efeito da proteção 
do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casa-
mento”, o pastor e bacharel em Direito Chris 
Boni, da Assembleia de Deus Alto do Ipiranga 
(ADAI), em São Paulo, afirma que tal manobra 
não é aceita por Deus. 

“O artigo diz que a lei deve ‘facilitar a 
conversão ao casamento’. Logo, a união estável 
não é reconhecida como casamento, mas 
sim como um meio de garantir direitos para 
aquelas pessoas que viviam juntas sem se 
casar. Conforme o próprio texto diz, deveria 
ser uma situação temporária para ser revertida 

UM DETALHE PECULIAR
Em outro caso recebido pela nossa 
redação, uma leitora, que também está 
em união estável e não quis se identificar, 
alegou que, atualmente, o casamento 
civil é apenas uma forma de oficializar 
uma aliança para a sociedade. Em sua 
defesa, ela citou a passagem da mulher 
samaritana, descrita em João 4:17-18. 
Nesse trecho, Jesus a encontrou junto 
ao poço e reconheceu que ela estava 
morando com um homem, mas sua união 
não era um casamento. 

Tomando como base, o pastor Magno 
Paganelli, da Assembleia de Deus 
Bereana, em São Paulo, alerta que é 
preciso levar em conta o contexto das 
passagens. No Antigo Testamento, havia 
um casamento que era reconhecido pelo 
sacerdote e pela sociedade e era civil e 
religioso ao mesmo tempo.

 “A Reforma Protestante separa o que é 
sagrado, o que é particular e familiar e o 
que é público e civil. No Estado moderno, 
a Constituição vai reger as atividades no 
âmbito público e jurídico, e a Igreja vai 
receber essa informação e impetrar ou 
não a bênção de Deus. Na verdade, essa 
leitora fez um casamento pela metade 
e não receberá o reconhecimento da 
Igreja. Ela precisa casar-se no civil, ter 
o reconhecimento da sociedade e do 
Estado e receber a bênção da autoridade 
religiosa que escolher. Não pode usar 
a passagem de João 4, pois está 
desconsiderando as condições culturais 
e políticas, que são diferentes umas das 
outras”, explica o pastor, que também é 
doutor em História Social.

Para a pastora Adriana Reis, do Ministério 
Apascentar em Valverde, no Rio de 
Janeiro, o texto mostra que Jesus está 
declarando que a mulher samaritana 
teve alguns homens, mas nenhum deles 
foi dela de fato. Ao reconhecer isso, ela 
encontra uma oportunidade para haver 
uma mudança. Adriana, que trabalha 
com ministério de casais, critica a união 
estável por oferecer uma espécie de 
facilidade aos pares que não querem um 
compromisso de verdade.

“A união estável veio para quebrar alguns 
tabus, mas por cima daquilo que Deus 
já havia estabelecido. Se eu quero uma 
família, tenho que pagar o preço ao 
assumir todas as responsabilidades 
quando homem e mulher se unem.  
A união estável veio para trazer facilidade 
até por conta dos relacionamentos 
bagunçados, e foi uma brecha que 
encontraram na lei para favorecer um 
povo sem compromisso. Não acredito que 
a união estável seja o desejo de Deus 
para os casamentos, porque eles não 
foram feitos para ter tempo limitado, mas 
para seguirem até o fim. Eu preciso estar 
preocupado com a aliança que primeiro é 
feita em Deus. Os casamentos precisam 
ser alicerçados em Deus para que 
venham a prosperar, crescer e frutificar.”

“O não reconhecimento por parte das igrejas sobre as uniões é pelo fato de o 
indivíduo continuar sendo considerado como legalmente solteiro, mesmo vivendo 
com outra pessoa em uma mesma casa, de forma pública”  
Pra. Débora Luz, Sky Church, em Curitiba
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em casamento civil, pois nessa situação a pessoa estaria casada perante a 
sociedade, com todos os seus direitos garantidos. Inclusive seu estado civil 
é mudado. No caso da união estável, as pessoas continuam sendo solteiras. 
Então, na verdade, a união estável veio para organizar uma situação, e não 
para criar uma nova situação marital”, explica Boni.

Sobre a questão da bênção de Deus, o pastor, que é casado e pai de três 
filhos, questiona o porquê de algumas pessoas terem aversão a assinar 
esse compromisso. “Realmente é só um papel, porém esse papel reco-
nhece diante dos homens o seu amor pela outra pessoa e a sua entrega a 
ponto de dividir sua vida com ela em todos os âmbitos. Dizer que Deus 
abençoa ou não seria bem complicado, pois não sou Deus e não sondo 
os corações. Ele é quem conhece os reais motivos de cada pessoa, então 
somente Deus para dizer se aprova ou não.”

A pastora e psicopedagoga clínica Débora Luz, da Sky Church,  
em Curitiba, salienta que, embora a Bíblia não traga uma explicação espe-
cífica e clara a respeito do casamento civil e da união estável, é necessário 
observar toda a Escritura e seus contextos históricos. Tomando como base 
o trecho de Romanos 13:1 – “Cada qual seja submisso às autoridades cons-
tituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus; as que existem 
foram instituídas por Deus” –, ela relembra que no Brasil existe uma lei que 
determina o casamento civil como um ato formal e solene, exigindo um 
processo de habilitação e celebração por um juiz de paz ou de direito. Já a 
união estável é um fato social, que não exige documento. “Uma diferença 
muito importante é que o casamento muda o estado civil dos parceiros 
de solteiros para casados e, na união estável, os parceiros continuam com 
o título de solteiros, mas que vivem juntos. Acredito que o não reconheci-
mento das igrejas sobre as uniões por meio da união estável é pelo fato de o 
indivíduo continuar sendo considerado legalmente como um solteiro que 

“Não podemos atribuir um estado civil a uma relação que 
não tem uma formalidade”- Steleijanes Alexandre Carvalho, 
advogada de família

AS 5 LINGUAGENS DO AMOR 
Gary Chapman  
Editora Mundo Cristão

UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO 
–  DIFERENÇAS PRÁTICAS:
Gustavo Nicolau –  Editora Atlas

UNIÃO ESTÁVEL NA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL E 

NO DIREITO CIVIL 
Wladimir Novaes Martinez e 
Francisco de Assis Martins  

LTr Editora

DICAS DE LEITURA

vive em uma mesma casa com outra pessoa, de forma pública”, declara 
Débora, esposa do pastor Mauro Luz e mãe de Arthur, de 11 anos.

COMO LIDAR?
Em casos como o de nosso leitor, a pastora Luz orienta que o casal 

nessa situação precisa ser levado ao conhecimento da Palavra de Deus 
sobre a importância de viver conforme a lei dos homens. “Conforme a 
lei desta terra, é considerado casado se o casal escolher por casamento 
civil. Caso contrário, os dois continuam sendo considerados solteiros. 
A conversão provoca mudança de vida e arrependimento das obras 
passadas. O pastor deve levar luz à situação em questão, com amor e 
cuidado, e o Espírito Santo traz o convencimento da verdade. A decisão 
final sempre será da pessoa. Nunca uma decisão deve ser imposta pela 
igreja ou por pastores. Temos a função de orientar e levar ao conheci-
mento, e nunca de impor.”

De igual forma, o pastor Chris Boni avalia que, quando um casal 
chega ao Evangelho, é preciso que conheça os princípios cristãos.  
“As duas pessoas devem ser instruídas a oficializar sua situação 
civilmente. Deixam de conviver em união estável e passam a ser 
casados. A mudança no papel trará ainda mais alegria para esse 
casal por compreender que viverá um novo tempo na presença de 
Deus”, finaliza.       
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Missionário Lucas e Joziana Ferreira  
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Jack Douglas de Oliveira Batista e Jane Evelin 
Espada Dias  
jackejane2014@gmail.com
(34) 635674375 

ORE E CORRESPONDA-SE

MISSÃO 
PORTUGAL

Com o propósito de 
anunciar a mensagem 
do Evangelho e esta-
b e le cer  u m  amplo 
trabalho de formação de 
líderes cristãos, a Rádio 
Trans Mundial lançou 
a Missão Portugal.  
O projeto será desen-
volvido pelo casal de 

missionários Ruben e Joyce Pirola, que atuará em Sintra, próximo à 
capital, Lisboa. “Orei por anos para que Deus me levasse de volta a 
Portugal ou me fizesse desistir da ideia. Entendi que era o momento. 
Afinal, estamos para cumprir uma vocação e vamos como enviados 
pela rádio, que tem um projeto muito amplo de alcançar vidas e 
fortificar a Igreja portuguesa”, disse Rubinho. Esta é a primeira vez 
que uma rádio brasileira promove o envio de missionários para o 
desenvolvimento de um projeto como esse. Em 2020, a missão cristã 
completa 50 anos e avança no sentido de fazer a Palavra chegar às 
pessoas em outras partes do mundo, não mais apenas no Brasil,  
de modo a continuar a cumprir o “Ide” deixado por Jesus.

COMPARTILHANDO AS BOAS-NOVAS NA RUA  
Fundado em 2015, o projeto “Maltrapilho” resgata a fé e ameniza o 

sofrimento da população em situação de rua, em Vila Velha (ES). O 
grupo realiza reuniões nas manhãs de domingo debaixo da Terceira 
Ponte, um dos pontos mais conhecidos da região metropolitana, onde 
as pessoas participam de dinâmicas e oração e compartilham arte, 
cultura e informações sobre e saúde. O projeto leva, ainda, estudos 
da Palavra de Deus e café da manhã. “A rejeição que Jesus experi-
mentou não significa ineficácia. A eficácia não é baseada na reação 
do incrédulo. Na proclamação do Evangelho, seja por meio de supri-
mentos como pão, seja pela palavra, as pessoas são levadas a Cristo, 
independentemente de como elas respondem. Pode parecer loucura, 
mas fazer a nossa parte é fundamental. O papel do cristão é compar-
tilhar o Evangelho, e cada um faz isso conforme o seu chamado. Este 
é o meu”, afirma o missionário João Marcos Valvassori Ferreira, 
fundador do projeto. 

DO ABUSO SEXUAL  
AO EVANGELHO 

O que a missionária Lana Vasquez 
sofreu na infância foi a semente para 
que ela descobrisse seu chamado. 
Tendo sido abusada sexualmente 
quando criança, ela posteriormente 
viu sua vida ser restaurada por Jesus e 
prometeu a si mesma lutar com todas 
as forças para que nenhuma outra 
criança sofresse o que sofreu. Em 
vez de sucumbir às sequelas emocio-
nais da exploração sexual, Lana fez de sua maior dor o seu grande 
objetivo de vida. “Quando eu me senti limpa, pura e inteira, não 
me sentia daquele jeito desde criança, por causa do que acon-
teceu comigo. Então, prometi que nunca deixaria traumas 
gerados pelo abuso acontecer com uma criança de novo”, disse.  
E la  fundou a  organização missionár ia  “Life  Impact 
International”, que atua, entre outras nações, na Tailândia, 
país que ocupa o primeiro lugar no mundo em prostituição 
infantil. “Era para eu ter ficado no país por dois meses e ajudar 
a organizar o trabalho missionário, mas dois meses se tornaram  
17 anos, e me tornei mãe de 52 crianças”, contou.

MEDICINA E MISSÕES  
O médico Jose Frank Piña, 30, é natural da República Dominicana 
e mora com sua esposa e filha naquele país. Ele é um missionário 
que compartilha conselhos sobre saúde aos sábados na TV. Frank 
cresceu em extrema pobreza, mas isso não o impediu de vencer. 
Foi registrado na Compassion International, um centro cristão de 
programas patrocinadores e de cuidado com crianças.  
Com a ajuda da ONG, formou-se em Medicina e virou modelo para 
a comunidade onde cresceu. “Agradeço a Deus pela compaixão. 
Por ser uma criança em situação de pobreza, você não pode 
ter sonhos; ou, às vezes, tem sonhos, mas não pode torná-los 
realidade por causa das necessidades diárias. Eles me deram a 
oportunidade de sonhar e tornar esses sonhos realidade”, afirmou.  
O profissional hoje atua auxiliando outras pessoas de sua 
comunidade a romperem com o ciclo da pobreza.  
“Estou tentando ajudar os outros, para restaurar não apenas sua 
saúde física, mas também a sua saúde espiritual e, principalmente, 
seu relacionamento com Deus”, revelou.
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“Para mim, ministério é um chamado 
por revelação do Espírito Santo e para 
andar na revelação” - Pastor Anchieta 
Carvalho, Igreja Cristã Maranata na  
Praia da Costa, Vila Velha

“Algo notável o que Deus tem feito 
no nosso meio através dessa entrega 
voluntária dos pastores” - Pastor Sérgio 
de Carlos Souza, Igreja Cristã Maranata 
na Enseada do Suá, Vitória 

MINISTÉRIO VOLUNTÁRIO:  
SERVINDO AO REINO NA IGREJA 
CRISTÃ MARANATA

A o redor de todo o mundo, homens da 
Igreja Cristã Maranata – incluindo 
obreiros, diáconos e pastores – 

se unem em um mesmo propósito: revelar 
que o Senhor Jesus está vivo, manifestar a 
presença real de Cristo no meio da Igreja 
e preparar a Noiva para o arrebatamento. 
Esses líderes, que entenderam o quanto fazer 
a obra de Deus é um privilégio, compõem o 
Ministério Voluntário da ICM, com mais de 
3 mil pastores e ungidos.  

O ministério leigo nasceu ao final da 
década de 1970 e início dos anos 1980. 
Naquele momento inicial da história da Igreja 
Cristã Maranata, ainda com um número 
pequeno de membros, o Deus deu uma orien-
tação de que o ministério na ICM seria leigo, 
e não profissional. 

A princípio, alguns pastores até eram assa-
lariados. Entretanto, a direção do Espírito 
Santo na época foi para que o ministério 
voluntário fosse exercido por pessoas que 
tivessem uma profissão. E não poderia ser de 
outra maneira. Isso porque a maior preocu-
pação da ICM sempre foi observar e cumprir 
o que está no Evangelho. 

Quanto à fundamentação bíblica para o 
ministério voluntário, o pastor e empresário 
Anchieta Carvalho destaca o momento em 
que o apóstolo Paulo, estando na cidade de 
Mileto, manda chamar os anciãos de Éfeso 
e instrui-os sobre o exercício do ministério. 
“Com destaque especial para lembrança de 

que ele não havia sido pesado para a igreja, ao 
contrário, trabalhou para suprir as suas neces-
sidades e também as necessidades daqueles 
que estavam com ele”, aponta.  

O pastor destaca ainda a mensagem de Atos 
20: 33-34: “De ninguém cobicei a prata, nem o 
ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis 
que para o que me era necessário a mim, e aos 
que estão comigo, estas mãos me serviram”. 

Sob esse entendimento, líderes da ICM 
em todos os continentes defendem que 
desenvolver o ministério fundamentado em 
princípios da Palavra é algo muito impor-
tante. E, apesar de as igrejas do Leste Europeu 
terem sua própria sede administrativa, 

constituem o corpo da ICM no mundo e, da 
mesma forma, estão ligadas à instituição na 
parte doutrinária. “Isso é muito bom, todos 
se sentem úteis, e essa ligação é mais espi-
ritual, voltando-se para a Bíblia, que fala da 
comunhão, daquilo que é corpo. Isso que é o 
mais importante para nós”, garante o pastor 
Amadeu Loureiro, que também é médico. 

Ele reitera ainda que o ministério leigo na 
ICM se mantém por ter nascido como resul-
tado de um anseio profundo de realizar a 
obra do Espírito Santo sem interesse secular. 
“Atualmente, embora o tempo esteja escasso 
para associar a vida profissional à pastoral, 
o Senhor tem dado todos os recursos para 

Pastores da ICM falam sobre o privilégio que é fazer a obra de Deus
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o exercício do ministério voluntário. E isso 
somente é possível em uma obra que seja do 
Espírito Santo”, afirma.     

PROFISSÕES DIVERSAS 
A liderança voluntária da Igreja possui 

profissionais que atuam em diferentes áreas 
de mercado, explica o advogado Sérgio de 
Carlos Souza, pastor na ICM há 22 anos. 
“Desde pessoas muito graduadas, empre-
sários e profissionais liberais a pessoas com 
trabalhos mais simples. Entretanto, isso inde-
pende, mas é algo notável o que Deus tem feito 
no nosso meio através dessa entrega volun-
tária dos pastores. E isso é extensivo também 
aos diáconos e obreiros nesta obra”, aponta.  

E o pastor Ricardo Ferreira, que é produtor 
de rádio, enfatiza a diferença de ação na área 

profissional, que exige de cada um de nós o 
melhor desempenho a fim de produzir para 
a empresa, enquanto o ministério voluntário 
está relacionado com uma visão bíblica de 
serviço e do profético, alinhado com o que 
diz a Palavra de Deus.  

“Entendo isso como ação do Espírito Santo. 
Por que digo isso? Porque nós nunca convo-
camos ou obrigamos nenhum dos nossos 
irmãos a serem voluntários. Partiu de cada 
um deles, como uma ação do Espírito Santo 
na vida de gratidão a Deus”, revela Ferreira. 

Para aqueles que têm vontade de ingressar 
no ministério voluntário e esperam exercer 
uma função de liderança na ICM, existem 
algumas premissas. Em primeiro lugar, o 
ministério de liderança voluntária tem que 
ser realizado por pessoas que estão sendo 
despertadas pelo Senhor. 

Atuar na liderança voluntária é uma opor-
tunidade de oferecer ao Senhor um serviço 
de gratidão e louvor. De antemão, o pastor 
Ricardo dá um conselho: “Ser fiel e aguardar 
o tempo determinado que o Senhor vai 
conduzi-lo a essa função nobre que é ser  
um obreiro”.  

ATO DE GRATIDÃO 
Contribuir com a obra do ministério 

voluntário é participar de algo que todos já 
receberam.  A princípio, cada um é devedor 
ao Senhor por tudo de bom que Ele tem feito. 
Assim, à medida que o Senhor permite servi-
-lO de maneira voluntária dentro do exercício 
do ministério, isso gera alegria e gratidão.

Esse é o caso de Josias Rocha Júnior, pastor 
e publicitário. Envolvido com a obra da 
ICM desde os 8 anos de idade, garante que 

essa é uma experiência que pode ser vista 
no coração e nos olhos dos irmãos quando 
realizam o ministério voluntário com dedi-
cação. “Desde as irmãs que cuidam das 
flores, por exemplo, os irmãos que têm 
suas profissões, que têm suas atividades,  
mas ao mesmo tempo cuidam da igreja, até 
os pastores”, revela.  

O ministério voluntário representa o 
amadurecimento do servo. “Desde quando 
entra na igreja, ele é movido pelo Espírito 
Santo para isso. O ministério vem como 
uma consequência e um aperfeiçoamento, 
como um amadurecimento do servo no seu 
voluntariado desde o início, por amor e por 
gratidão”, conclui o pastor Josias. 

Na vida do pastor e empresário Anchieta 
Carvalho, o ministério pastoral nasceu 
através de uma experiência com a mani-
festação do querer de Deus. “Para mim, 
ministério é um chamado por revelação do 
Espírito Santo e para andar na revelação, isto 
é, na direção do Espírito Santo”, afirma. 

Ele ressalta que a obra do Espírito Santo na 
vida de cada um daqueles que decidiram parti-
cipar do chamado voluntariado faz parte de um 
projeto eterno. “Portanto, é temerário ingressar 
no ministério sem esse entendimento”.      

“Nós nunca convocamos ou obrigamos 
nenhum dos nossos irmãos a serem 
voluntários. Partiu de cada um deles, 
como uma ação do Espírito Santo” 
Pastor Ricardo Ferreira de Azevedo,  
da Igreja Cristã Maranata em  
Novo México I, Vila Velha 

“O ministério vem como uma 
consequência e um aperfeiçoamento, 
como um amadurecimento do servo 
no seu voluntariado desde o início, por 
amor e por gratidão” – Pastor Josias 
Rocha Júnior, da Igreja Cristã Maranata 
em Mar Azul, Vila Velha 

“Atualmente, embora o tempo esteja 
escasso para associar a vida profissional 
à pastoral, o Senhor tem dado todos os 
recursos para o exercício do ministério 
voluntário” – Pastor Amadeu Loureiro 
Lopes, Igreja Cristã Maranata em Santa 
Inês, Vila Velha 

•  “Apascentai o rebanho de Deus, que está 
entre vós, tendo cuidado dele, não por 
força, mas voluntariamente; nem por 
torpe ganância, mas de ânimo pronto”  
(I Pedro 5:2).

•  “Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à 
servidão, para que, pregando aos outros, 
eu mesmo não venha de alguma maneira 
a ficar reprovado” (1 Coríntios 9:27). 

•  “E nos afadigamos, trabalhando com 
nossas próprias mãos” (1 Coríntios 
4:12). “Porque bem vos lembrais, 
irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, 
trabalhando noite e dia, para não sermos 
pesados a nenhum de vós, vos pregamos 
o Evangelho de Deus”  
(1 Tessalonicenses 2:9). 

•  “Nem de graça comemos o pão de 
homem algum, mas com trabalho e 
fadiga, trabalhando noite e dia, para não 
sermos pesados a nenhum de vós”  
(2 Tessalonicenses 3:7-8).

MINISTÉRIO VOLUNTÁRIO  
NA BÍBLIA

www.igrejacristamaranata.org.br 
www.radiomaanaim.com.br  

CONHEÇA MAIS
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ARTIGO

U ltimamente tenho me espantado com a quantidade de 
evangélicos que teimam em viver no século XIX. A estes, 
faltam-lhes a coragem e a ousadia de Simonton e Blackford, 

mas sobra-lhes a agressividade dos embates entre Álvaro Reis e 
Carlos de Laet. Basta uma simples menção mesmo que tênue de algo 
que vagamente lembre o catolicismo romano para que os ânimos 
se exaltem e surjam os “guardiões da fé verdadeira”, prontos para 
o combate. É verdade que o início do protestantismo no Brasil não 
foi um mar de rosas. Ser protestante era sinônimo de ser herege, 
indigno de confiança, causa para rompimentos de relações fami-
liares e de sociedades. 

Ao protestante era negado quase tudo, até mesmo um enterro 
digno, já que o solo sagrado não recebe hereges. Também é verdade 
que, assim como ocorreu na Igreja primitiva, a perseguição agiu 
como adubo para o protestantismo brasileiro. Calcados na fé e na 
coragem, os missionários persistiram e inspiraram os convertidos à 
nova fé a fazerem o mesmo. 

Em poucos anos a semente do Evangelho protestante foi brotando 
pelas brechas encontradas no solo católico brasileiro. A sede de 

ESSA ESTRANHA NOSTALGIA  
DA PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA

conhecimento de Deus nutriu essas sementes que se tornaram igrejas 
fortes gerando diversos brotos e novas mudas. Hoje, entre protes-
tantes históricos, pentecostais e neopentecostais, somam-se cerca 
de 43 milhões de pessoas no Brasil. Mas a fonte que alimentava esse 
crescimento alterou-se profundamente.

Um protestantismo que se formou em contraste com o catoli-
cismo e que, com o passar do tempo, foi perdendo o contato com 
suas origens e seu fundamento: Cristo. Vejo nesses evangélicos que 
teimam em manter essa dicotomia radical do cristianismo uma 
estranha nostalgia dos tempos de perseguição religiosa que mais me 
parece um misto de ignorância com prepotência. 

Assusta-me o fato de muitos rotularem os pais da Igreja como 
Agostinho e Tomás de Aquino como católicos (e, portanto, dentro de 
sua percepção distorcida como hereges), como se o protestantismo 
tivesse nascido através de uma geração espontânea a partir de Lutero! 
Esquecendo nossas raízes milenares, cria-se um vácuo entre o século 
I e o século XVI! Como se a perseguição à Igreja primitiva tivesse 

Lidice Meyer Pinto Ribeiro

Dra. Lidice Meyer é antropóloga 
e Historiadora das Religiões 

sua continuidade imediata na perseguição aos reformados. E assim 
parecem acreditar que, se são perseguidos, é porque são mais santos. 
Quem dera ao menos isso os fizesse viver a vida de cristão como 
nossos antepassados, que viveram e morreram pelo seu testemunho. 

O constante revisitar das histórias sobre a Igreja perseguida parece-
-me mais um incentivo a um “turismo de catacumbas”, no qual 
os “turistas” por um tempo se emocionam com o sofrimento dos 
primeiros cristãos, mas logo partem para outra atração turística, 
esquecendo-se da anterior. 

Não há uma reflexão ou um aprendizado, mas apenas uma reação 
emocional rápida e impensada. Se parece católico, é errado, é peca-
minoso, é idólatra, é heresia! E assim o maior país cristão do planeta 
vai perpetuando uma divisão secular que impede qualquer possibili-
dade de união do Corpo de Cristo. Ramos de videira que, desligados 
do tronco, secam sem produzir frutos.

Recordo-me de uma cena que seria impensável no século XIX,  
mas que ocorreu em 2013, na Jornada Mundial da Juventude no Rio 
de Janeiro. Por um lado, um jovem levanta um cartaz com os dizeres: 
“Santo padre, sou evangélico, mas eu te amo! Ore por mim e pelo 
Brasil!”. Por outro lado, o próprio Papa Francisco entra em uma igreja 
da Assembleia de Deus em Manguinhos, ora e reparte o alimento 
com evangélicos ali reunidos. 

O que antes seria impensável torna-se real quando a guarda é 
baixada, o denominacionalismo e os rótulos são deixados de lado,  
e o cerne do coração é exposto. Quando vamos compreender a força 
que o cristianismo possui quando os cristãos, tal como no século I, 
se unem no que é essencial? É mais que chegada a hora de aceitar 
que a Palavra de Deus afirma que “o mesmo Senhor é Senhor de 
todos e abençoa ricamente todos os que O invocam” (Rm 10:12). 

“O que antes seria impensável 
torna-se real quando a guarda é 

baixada, o denominacionalismo e 
os rótulos são deixados de lado e 

o cerne do coração é exposto”
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ENTREVISTA

Era madrugada de junho de 2014 quando Ibrahim 
(nome fictício por segurança) tinha acabado de fazer 
seu devocional e estava pronto para trabalhar em sua 

propriedade, no norte da Nigéria. Foi quando terroristas do 
Boko Haram invadiram a comunidade fortemente armados 
gritando “Allahu akbar” (“Alá é o maior”) e “cristãos, seu fim 
chegou hoje”.

“Quando vi aquela turba invadindo a vila, pensei: ‘Estou 
entre a vida e a morte’. Orei por coragem e estratégia e pedi 
que Deus desse uma solução: sair da casa e enfrentar o grupo 
ou esperar que minha casa fosse atingida por lança-foguetes. 
Então ouvi uma voz que dizia: ‘Você não vai morrer hoje.  
Nada vai lhe acontecer. Estou com você’”, contou o nigeriano. 

Mesmo com os disparos, Ibrahim decidiu fugir. “Entreguei 
minha vida a Deus. As balas passavam por mim e tudo o que 
eu podia ouvir eram sons de tiros em minha direção. Não sei 
quando parei de correr, mas Deus me livrou das balas e de ser 
capturado”. Ibrahim perdeu sua casa e seus bens, mas não a fé.  
“Em nenhum momento me senti abandonado por Deus,  
pois sempre esteve comigo e me fazia sentir Sua presença e 
Seu amor”. 

A perseguição religiosa aos cristãos na Nigéria já vitimou 
milhares de pessoas nos últimos anos. Ibrahim é um dos sobre-
viventes. Ele esteve no Brasil contando sobre o seu testemunho e 
sobre como é viver sob constantes ameaças. Os detalhes sobre sua 
vida naquele país ele contou em entrevista exclusiva à Comunhão. 

Como foi sua infância e adolescência na Nigéria?  
Nasci num lar cristão, aceitei a Jesus na infância através de meus 

pais, que falavam do amor de Deus. A perseguição sempre existiu. 
Não éramos aceitos em todas as escolas, às vezes ficávamos meses 
sem conseguir matrícula, enquanto os vizinhos muçulmanos 
tinham suas vagas em escolas garantidas. Os homens de famílias 
cristãs não conseguiam trabalho com a mesma facilidade. Muitos 
tinham suas lojas ou produtos boicotados. Isso me fazia querer mais 

por Priscilla Cerqueira

IBRAHIM SOBREVIVEU A UM ATAQUE DO  
BOKO HARAM EM 2014 AO OUVIR A VOZ DE DEUS 

TESTEMUNHO DE FÉ

“As pessoas vêm a Jesus por meio 
do nosso testemunho e por ver que 
permanecemos na fé em Cristo, apesar 
de toda perseguição, dor e morte que nos 
rodeiam todos os dias” 

A FORÇA QUE 
VEM DO ALTO
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Como foi a sua experiência no Brasil? Viu muito preconceito?
É minha primeira vez no Brasil, e fiquei muito feliz por conhecer 

o país. Na Nigéria, o cristão enfrenta uma severa perseguição. 
Somos constantemente pressionados a deixar nossa fé em Cristo. 
É importante que a Igreja brasileira, livre de perseguição, conheça 
essa realidade, ore e participe das ações por nosso país. Precisamos 
muito das orações dos cristãos brasileiros. Fui muito bem recebido no 
Brasil e vi muitos negros nas igrejas. O amor e carinho que me foram 
transmitidos não me deixaram sentir qualquer tipo de preconceito 
ou racismo. O Brasil é um país rico culturalmente e de muita liber-
dade em todas as áreas. As diferenças é que devem ser diminuídas.

E quanto à igreja aqui, o que mais chamou sua atenção? 
A liberdade para adorar, cantar alto, fazer cultos em praças,  

na rua, de falar de Jesus, pregar a Palavra sem medo de que isso possa 
lhe fazer mal. Isso é uma bênção que a Igreja brasileira pode não estar 
usando em seu favor. As pessoas são muito carinhosas e refletem 
muito o amor de Deus. Se utilizassem mais isso, certamente o Brasil 
seria um país cem por cento cristão. Esse país tem muita sorte,  
pois tem um idioma só, não é como o nosso, que é multi-idiomá-
tico, e essa uniformidade pode ser uma vantagem para a união. 
Então, peço aos brasileiros que andem na Bíblia, ame uns aos outros,  
trabalhem juntos e esqueçam as diferenças. 

seguir a Jesus e não me desviar de seus caminhos. Nunca passamos 
necessidade, pois sempre confiamos que a solução viria de Deus. 

Como descobriu Jesus Cristo? 
Foi ouvindo de Deus em casa, na igreja, e em reuniões com 

os irmãos. Como minha família é cristã, isso sempre foi natural 
para nós. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor, e isso 
fortaleceu minha fé e me deu certeza de que Ele está comigo 
em qualquer situação. 

Que tipo de perseguição os cristãos sofrem na Nigéria?
De todos os tipos, desde a ideológica e religiosa até a física, que 

envolve invasões, ataques, sequestros, tortura e morte. Agora a 
perseguição tem ido além da privação econômica, dominação polí-
tica e discriminação. Com toda essa pressão e violência enfrentadas 
todos os dias, é natural que qualquer homem viva com medo, desista 
facilmente, mas cremos em Deus, que nos protege. Quando houve o 
ataque do Boko Haram, eu e um grupo de cristãos ficamos dois anos 
em campos de refugiados vivendo de doações e orações de cristãos 
em todo o mundo. O que vi e vivi em campo de refugiados ainda 
ressoa em minha mente: fome, dor, medo, morte, doenças, mas em 
nenhum momento me senti abandonado por Deus. 

Como é viver a Palavra em um ambiente marcado por perse-
guições aos cristãos? 

A Palavra de Deus é nosso guia para todas as situações. Sempre 
recorremos à Bíblia para decidir o que fazer em determinada 
ocasião. Nós nos reunimos como igreja em pequenos grupos e 
reuniões familiares, sempre em oração. A estratégia é partilhar o 
amor de Deus juntos e esquecer nossas diferenças. Se estamos divi-
didos, o inimigo consegue causar destruição. Tentamos conhecemos 
mais o perseguidor para termos resposta às suas dúvidas sobre o 
nosso Deus e do porquê continuamos em nossa fé, apesar de toda 
perseguição. A Portas Abertas nos oferece treinamento bíblico,  
no qual nos é ensinado como responder de forma amorosa à perse-
guição.  É muito difícil ser cristão na minha região, principalmente 
após os ataques entre 2014 e 2016. Depois que voltamos dos campos 
de refugiados, víamos nossos pertences com outros vizinhos, 
muçulmanos, que tinham sido privilegiados pelo Boko Haram. 
Estamos sempre com medo de que o Boko Haram ou os fulanis 
(grupo extremista composto por pastores de cabra e agricultores)  
nos ataquem novamente, uma vez que continuam rondando e 
agindo no Nordeste da Nigéria. 

“Peço aos brasileiros que andem na Bíblia, 
amem uns aos outros, trabalhem juntos e 
esqueçam as diferenças”
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VIDA CRISTÃ
por Lilia Barros

O fim da vida aterroriza 
a muitos. O medo 
do desconhecido, da 
separação e do castigo 
é uma realidade doída 
a ser enfrentada 
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A curiosidade acerca do sobre-
natural e metafísico sempre 
existiu. Mas, quando o tema 
é a própria morte, mudamos 

de assunto, fingimos que não é conosco 
ou que falta muito tempo para esse dia 
chegar. A máxima de que “a única certeza 
da vida é a morte” atinge pessoas de qual-
quer religião ou fé. E não adianta fugir; 
mais cedo ou mais tarde ela baterá à porta. 

Diante dessa realidade tão dura e 
perturbadora, como reagir? Sabemos 
que estar vivo na terra é transitório, um 
estágio, mas como enfrentar a nossa hora? 
E você, tem medo de morrer? Esse tema 
assusta-o? Quando alguém lhe lembra de 
que o destino comum e inevitável é a nossa 
partida deste mundo, de que jeito lida com 
o fim da própria existência?  

Na iminência da morte, quando as 
crenças se encontram com a realidade da 
finitude da vida, há conflitos se a pessoa 
não estiver bem resolvida. É por isso que 
Comunhão traz esse tema a partir da 
visão cristã tratada pela Palavra de Deus. 
Nossos entrevistados falam do preparo 
para esse acontecimento e até ensinam a 
morrer sem medo, ou pelo menos ajudam 
a encarar a interrupção do fôlego da vida 
em seu organismo. 

A proposta é que você aprenda a trans-
formar o momento do último suspiro 
numa boa hora de partida. Ou vai preferir 
interromper essa reflexão e continuar 
fugindo das dúvidas e mal-estar naturais 
provocados por esse fenômeno para o qual 
não fomos criados?

MEDO COMO ALIADO
O medo, segundo o psiquiatra cristão 

Pérsio Ribeiro, é o primeiro sentimento ou 
reação instintiva que se desenvolve no ser 
humano, “mas com o amadurecimento, 
ele vai se tornando um importante aliado 
para prepará-lo para situações de ameaça. 
Então, ter um medo excessivo pode se 
tornar uma patologia ou uma doença.  
O medo existe para nos defender, e não 
para nos escravizar”.  

Mas quando o caso é a morte é mais 
complicado. Enfermeiro assistencia-
lista de um hospital de referência em 
cuidados paliativos para doentes termi-
nais no Espírito Santo, Pedro Miguel Diaz, 
também presbítero na Primeira Igreja 
Presbiteriana de Vitória, afirma que, 
diante da impotência da medicina para 
curar certas doenças, muitos são inter-
nados com sentença de morte decretada. 
E alguns pacientes estão conscientes disso, 
apenas aguardando esse momento. 

“Imaginem só a dimensão de questiona-
mentos, de relatos ouvidos e experiências 
de vida com familiares e acompanhantes 
no hospital. Eu oro e converso com as 
pessoas ensinando-as a morrer. Essa 
questão da morte é um enfoque muito 
particular e pessoal. Tenho visto homens 
de altas posições que viveram de forma 
regalada, em condições de alto padrão 
de vida, caírem na desgraça da doença 
que os obriga a ficarem internados até 
seus últimos dias. Também tenho visto 
pessoas se recuperarem, surpreenden-
temente, quando todos esperavam seu 

último suspiro”, destaca. 
Diaz enfatiza a respon-

sabilidade em confortar. 
“Nosso papel é priorizar 
medidas de conforto prin-
cipalmente porque muitos 
deram glórias à criatura, e 
não ao Criador, e a própria 
consciência os acusa. Isso é 
terrível, pois são só angústia 
e aflição interna, às vezes 
visíveis na expressão facial 
dos desenganados e de 
muitos defuntos, apesar  
da maquiagem”, testemunha 
o enfermeiro.

A  i d e i a  d o  d e s a m -
paro, do desconhecido, 
da separação, do castigo 

MORTE: UMA INIMIGA 
DESCONHECIDA 

A Bíblia ensina que a morte é nossa 
inimiga. “Ora, o último inimigo que há de 
ser aniquilado é a morte” (I Co 15:26). 
Tal afirmação sustenta que ter medo 
de morrer é natural, assim como tomar 
medidas pra nos proteger dela. Mas para 
não viver sujeito a um medo infundado: 
“E libertasse aqueles que durante toda a 
vida estiveram escravizados pelo medo 
da morte” (Hb 2:15). O ideal é saber a 
verdade (Jo 8:32), pois ela ajuda a superar 
qualquer medo exagerado da morte, capaz 
de nos tirar a alegria de viver. 

•  A morte surgiu por causa do pecado, 
mas Deus “quer nos dar vida e não se 
alegra com a morte” (Rm 6:23; Ez 18:32). 

•  Os mortos não estão conscientes. 
Quando o “espírito deles se vai, voltam 
ao pó; naquele mesmo dia acabam-se os 
seus planos” (Sl 146:4). 

•  A morte é comparada a um sono.  
“Assim falou Jesus: e depois disse-lhes: 
Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou 
despertá-lo do sono” (Jo 11:11).

•  Os mortos não podem nos prejudicar. 
“Até mesmo inimigos violentos se tornam 
impotentes na morte” (Pv 21:16). “Seu 
ódio e seu ciúme já pereceram” (Ec 9:6).

•  A morte não é necessariamente  
o fim de nossa existência. “Por meio da 
ressurreição, Deus vai trazer os mortos de 
volta à vida” (At 24:15).

•  Um dia não haverá mais morte. “E Deus 
limpará de seus olhos toda a lágrima;  
e não haverá mais morte, nem pranto, 
nem clamor, nem dor; porque já as 
primeiras coisas são passadas” (Ap 21:4).  

•  O descrente entra em uma realidade 
dolorosa e cheia de sofrimento (hades) 
– parábola do homem rico e Lázaro  
(Lc 16:22-26).

•  Na volta de Jesus e após o juízo final. 
“Todos os que não estiverem no Livro da 
Vida será lançado no inferno, juntamente 
com a besta, o falso profeta, o diabo, 
a morte e o hades” (Ap 19:20, 20:10, 
20:14-15).

•  Após a morte, vamos aguardar a 
ressurreição e receberemos corpos 
gloriosos (Ro 8:23, Fp 3:21).

•  Os cristãos serão finalmente limpos de 
todo pecado, tornando-se perfeitos  
(Ro 8:29; 1 Te 5:23; Ef 5:27).

•  Você pode superar o medo da morte.  
Eu asseguro: “Quem ouve a minha palavra 
e crê naquele que me enviou tem a vida 
eterna e não será condenado, mas já 
passou da morte para a vida” (Jo 5:24).

“Ter um medo excessivo pode se tornar uma patologia 
ou uma doença. O medo existe para nos defender,  
e não para nos escravizar” - Pérsio Ribeiro,  
psiquiatra cristão

e da dor física aterroriza a muitos, em 
particular aos que não nasceram de 
novo nem experimentaram a verdadeira 
conversão. Nas palavras do salmista,  
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VIDA CRISTÃ

a hora da morte está determinada por Deus  
(Sl 139:16), mas, segundo o profeta 
Ezequiel, o Senhor não deseja a morte de 
quem não O conhece. “Vivo eu, diz o Senhor 
Deus, que não tenho prazer na morte do 
ímpio, mas em que o ímpio se converta do 
seu caminho” (Ez 33:11). 

Denise Vasconcelos, apesar de não lidar 
diretamente com a morte dos pacientes, 
trabalha em um pronto-socorro psiquiá-
trico com pessoas que passam por um alto 
grau de desequilíbrio e estão no auge de 
seus transtornos. Mas, em relação à morte, 
ela se posiciona considerando a experiência 
de quem está prestes a falecer.

“Minha visão da morte é uma questão 
bíblica. A gente acredita na vida eterna, 
mas lida com pessoas que, embora tenham 
conhecimento dessa informação, não têm a 
fé necessária para vivenciar esse momento 
com tranquilidade. A gente considera que 
a morte é um sentimento doído, um distan-
ciamento dos familiares, das coisas que lhes 
davam status, a perda das alegrias vividas 
aqui com familiares e amigos ou relaciona-
mentos afetivos. E trabalhamos a questão da 
esperança nelas”, detalha Denise.

Talvez seja essa a certeza que estimula 
pessoas como Pedro Miguel e Denise a 
seguirem na missão de aliviar a dor e levar 
uma mensagem de esperança para quem 
ainda tem tempo de mudar seu destino eterno 
e fazer o que diz o jargão: “Partir desta para 
uma melhor”. O apóstolo Paulo afirmou 
que partir significava estar com o Senhor  

CRENÇAS E INTERPRETAÇÕES PARA A MORTE 

Para a maioria dos cristãos, na morte, o espírito vai para o céu ou para o inferno.  
O cristianismo entende que o homem está destinado a morrer uma só vez e, depois 
disso, a enfrentar o juízo (Hb 9:27). E que Jesus chamou de Paraíso o lugar onde vamos 
habitar com Ele (2 Co 5:8), dando a entender que depois da morte quem crê vai estar 
imediatamente com o Filho de Deus (Lc 23:43).

Filosofia – Platão 
acreditava que somente 
a filosofia era capaz de 
preparar o homem para 
a morte. E o fato de a 
morte ser inevitável teria 
como função nos ensinar 
a viver. 

Espiritismo – A morte é 
o começo de uma outra 
etapa evolutiva, o que 
os adeptos chamam de 
reencarnação. A vida no 
corpo físico é vista como 
um aprendizado para o 
espírito. 

Budismo – A morte 
é um processo em si 
mesma. Há várias linhas 
budistas, desde as que 
creem na reencarnação 
até aquelas que negam 
alguma coisa eterna 
e permanente que 
pudesse reencarnar.

Igreja Católica – Todos os 
seres humanos recebem 
uma alma imortal e,  
no momento da morte, 
passam por um juízo 
individual. Nesse julgamento 
são vistas as obras de fé. 
Para aqueles eleitos, que 
não viveram uma vida santa 
na terra, o purgatório é o 
momento de purificação final. 

“As pessoas têm medo de morrer pelo natural 
instinto de querer viver. Creio que é algo 
humano” – Fernando Arêde,  
pastor e missionário

(Fp 1:23-24) e que era melhor estar ausente do 
corpo e presente com o Senhor (2 Co 5:6-9). 

O MEDO QUE SALVA
A morte assusta a todos. Justos, ímpios, 

cristãos ou não, bons e maus. Diante dela, 
tomamos consciência de nossa fragilidade. 
Mas, para não sermos facilmente acome-
tidos por incertezas, o que precisa ser 
compreendido é a canalização correta do 
medo. Muitos não compreendem a transi-
toriedade de sua existência e temem mais 

o fim da vida física do que a 
morte eterna. “E, não temais 
os que matam o corpo, mas não 
têm poder para matar a alma.  
Temei, antes, aquele que pode 
destruir no inferno tanto a 
alma como o corpo” (Mt 10:2). 

O pastor Raphael Paulo 
Scotelaro, do Rio de Janeiro, 
viu de perto a morte: “Certa 
vez fui assaltado. Lembro-me 
do assaltante gritando que 
iria me matar, inclusive me 
perguntando ‘onde eu queria 
levar o tiro’. Naquele momento 
fiquei com medo sim, não 
nego, mas em meu coração 
eu estava orando: ‘Pai, entrego 

a Ti meu espírito, leva-me em paz’. Isso 
me deu calma e, quando me dei conta,  
os bandidos já estavam indo embora.  
Tive medo, mas não pavor. Orei ao Senhor 
depois do assalto muito chateado, mas sem 
perder a fé e a esperança. Continuei no 
ministério, e isso não me tirou o prazer de 
viver nem acrescentou o medo da morte.  
O crente é alguém esperançoso e que deseja 
muito viver plenamente em Cristo”.

Os que praticam a fé cristã têm essa paz 
e esperança nas promessas de vida eterna 
em Cristo, entendendo que, ainda que este-
jamos neste mundo, não somos do mundo 
(Jo 17:14), mas retornaremos para junto 
do Pai, reconciliados em Jesus (Jo 14:3). 
Porém, até mesmo para estes, quando o 
medo se torna doentio, nesse caso é ques-
tionável sua fé. Ainda assim não podemos 

“Angústia e aflição interna 
são visíveis na expressão 
facial dos desenganados 
pela medicina”  
Pedro Miguel Díaz, 
enfermeiro assistencialista e 
presbítero na Primeira Igreja 
Presbiteriana de Vitória (ES)
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julgar. “Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio 
Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é 
Deus para o firmar” (Rm 14:4).

FÉ NO ALÍVIO DO MEDO
O psiquiatra Pérsio Ribeiro argumenta que quem escolhe Jesus 

Cristo goza de uma vida eterna de paz e por isso não há o que temer. 
“A Bíblia oferece um modelo de cosmovisão no qual está contida a 
vida após a morte. Essa ‘nova vida’ é sem sofrimentos, sem lágrimas, 
sem medos, uma vida plena em paz e completude existencial, então 
por que ter medo?”

O pastor e missionário Fernando Arêde, do Rio de Janeiro, defende 
que as pessoas têm medo de morrer pelo natural instinto de querer 
viver. “Creio que é algo humano. Mas também por não saberem o que 
vem depois da morte. Creio que todos podem ter medo de morrer 
(muito ou pouco), inclusive o cristão, pela fé ou confiança em Deus, 
muitas vezes oscilante. Particularmente, não gosto da ideia, mas não 
me assusta”, afirma.

Miguel ressalta que “o medo do fim pode ser natural, mas a morte é 
antinatural e não deveria existir. Ela se manifestou por consequência  
do pecado, representando o término da vida que se perdeu no Éden, 
quebrando o relacionamento de comunhão com o Criador”. “No suor 
do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste 
formado; porque tu és pó e ao pó tornarás” (Gn 3:19). Assim, todos 
os descendentes de Adão e Eva passam pela morte física, o que inclui 
cada um de nós. “Portanto, assim como por um só homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens, porque todos pecaram” (Rm 5:12).

Essa separação é a maior tragédia da humanidade, e o próprio 
Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai que passasse dEle esse cálice  
(Lc 22:42). Ao experimentar a proximidade de Sua morte, declarou: 
“Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” (Mt 27:46). 

Esse raciocínio bíblico é compartilhado pelo enfermeiro Pedro 
Miguel. “Todos podem temer a morte, pois o instinto de preser-
vação está impresso na genética do homem. Logo, é normal ter medo,  
até porque isso contribui para preservar a vida. Ninguém sadio está 
preparado para morrer. É Deus quem nos prepara para enfrentar 
essa realidade.” 

O missionário Fernando Arêde exemplifica essa verdade. “Conheci 
uma senhora que morreu de infarto agudo no miocárdio e ficou 
falecida por uns 45 minutos. Quando voltou, disse que não sentiu 
absolutamente nada.

Era como se ela tivesse apenas piscado os olhos. Essa senhora era 
minha mãe, que veio a falecer, de novo, oito anos depois”, conta.  

UM MÊS PARA VIVER  
Kerry & Chris Shook,  
Mundo Cristão 

DO QUE VOCÊ  
TEM MEDO?  

David Jeremiah,  
CPAD 

DICAS DE LEITURA

O AMOR VENCEU O MEDO  
Dan Baumann,  
Editora Vida

Cada um encara as situações e circunstâncias que levam à 
morte física de uma forma diferente. Mas existe uma diferença 
profunda entre aquele que crê e o que não crê em Cristo como 
Salvador e Senhor. A distinção se dá com um segundo tipo de 
morte: a espiritual. Entretanto, desta podemos fugir porque 
“Jesus Cristo vos deu vida, estando vós mortos nos vossos 
delitos e pecado” (Ef 2:1).

Tanto o enfermeiro Pedro Miguel quanto o missionário 
Fernando Arêde lidam diretamente com a temática da 
mortalidade. 

Para Arêde, reconstruir valores na vida de quem está 
morrendo é um processo lento no qual a prática do amor ao 
próximo é fundamental (Gl 5:22-23). Pedro Miguel apela para 
que as igrejas se qualifiquem à capelania hospitalar, resgatando 
vidas ainda que na última hora. 

Afinal, embora o Estado seja laico, o cidadão não é e tem 
direito a viver sua fé no âmbito hospitalar, pois há legislação 
específica que lhe concede esse direito. Um direito que pode 
ser decisivo nas horas finais de sua vida, ou iniciais...      

“A morte é um sentimento doído, um 
distanciamento dos familiares e da perda  
das alegrias vividas na terra”  
Denise Vasconcelos, funcionária de  
pronto-socorro psiquiátrico
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LIVROS

CAMPANHA DE DOAÇÃO
A Biblioteca Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim “Major Walter dos Santos 
Paiva” está realizando a campanha 
“Doe uma história neste Natal e mude 
a história de uma criança”. A ação, 
que faz parte das comemorações do 
75º aniversário do espaço, tem o 
objetivo de arrecadar livros novos para 
serem repassados como presente 
de fim de ano para as crianças e 
adolescentes assistidos pelas unidades 
de acolhimento administradas pela 
prefeitura. Os interessados em contribuir 
devem procurar a biblioteca até o dia  
23 de dezembro, entre 8h e 18h.

REAJUSTE

NO PLANO DE CARREIRA, NOVOS SALÁRIOS
Após dois anos de estudos, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, sancionou em 
outubro o novo plano de cargos e salários do magistério municipal. Agora, na fase de transição,  
a remuneração dos efetivos será reajustada em 28% em janeiro do próximo ano. Em seguida,  
haverá um novo aumento, em março. Depois, o reajuste anual passa a ser realizado todo mês de 
setembro. Apesar da atualização, a adesão ao novo plano não é obrigatória. Os profissionais poderão 
continuar no modelo atual caso desejarem. 

INCENTIVO

ACADEMIA ESTUDANTIL  
DE LETRAS
A Secretaria de Educação da Serra 
está se mobilizando para a criação 
da Academia Estudantil de Letras do 
município, a Aceles. As atividades 
devem ter início no mesmo período 
da abertura do ano letivo de 2020. 
A intenção é que os estudantes do 
1º ao 9º ano do ensino fundamental 
e da educação de jovens e adultos 
(EJA) tenham um ambiente de leitura 
e debate totalmente novo no qual 
contarão com a oportunidade de 
se tornarem agentes de promoção 
da literatura na cidade. Ao todo, 
30 alunos serão selecionados para 
integrar a academia, cujo padrinho 
é Francisco Aurélio, professor doutor, 
escritor e membro da Academia 
Espírito-Santense de Letras.

INSPEÇÃO

AMPLIANDO OS LIMITES
Desde outubro, as mercadorias produzidas em Cariacica de origem animal que detêm 

autorização da prefeitura para serem comercializadas passam ampliar sua área de venda para 
todo o Espírito Santo. Isso porque o Serviço de Insperção Municipal (SIM) aderiu ao Sistema 
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf). Para chegar 
a esse patamar, foram necessárias adequações na legislação e auditorias técnicas. Os primeiros 
a serem benecificiados são os laticínios Mochuara e o Sítio Um Sonho a Mais, porém qualquer 
empreendimento rural pode solicitar a inspeção.

POLÍTICA

PRORROGADO

ADESÃO VAI ATÉ FIM DO ANO
Quem ainda está em débito com a Prefeitura de Cariacica terá nova chance de participar do Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis) 2019. A segunda fase de adesão foi prorrogada até 30 de dezembro. 
O Refis oferece a pessoas física e jurídica a oportunidade de ficar em dia com o município pagando 
as dívidas com descontos sobre juros e multas de até 100%. O contribuinte pode obter, também, 
abatimentos parcelando os débitos em até 120 vezes. 
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CHUVAS

EQUIPAMENTOS PARA  
MEDIÇÃO SÃO REFORMADOS 

A Defesa Civil de Vila Velha providenciou a manutenção 
dos nove medidores de quantidade de chuvas instalados no 
município. Os técnicos do Centro Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Naturais substituíram baterias e chips 
de transmissão de dados e efetuaram reparos nos painéis e 
caixas dos aparelhos. Os equipamentos são utilizados para 
coletar dados em tempo real nas regiões, orientando, assim,  
as decisões estratégicas dos órgãos competentes envolvidos 
com o bem-estar da população em períodos de chuva.  

QUIOSQUES

GESTÃO MUDARÁ DE MÃOS
A licitação para concessão de 16 quiosques da Curva 

da Jurema já foi publicada. Segundo o certame, o valor 
mínimo da oferta para o pagamento de aluguel de todas 
as unidades é de R$ 26.052,50 mensais. Diferentemente 
dos processos passados, o modelo de administração prevê 
que todas as construções sejam de responsabilidade de 
apenas uma empresa, como já é feito na praia de Camburi. 
Apesar do processo, a prefeitura garante que as unidades em 
funciomento estão disponíveis para os usuários no verão 2020.

ADUBO

USINA A PLENO VAPOR
Desde a inauguração, em dezembro de 2018, até o mês de setembro, a Usina 
de Compostagem de Viana transformou cerca de 8 mil toneladas de resíduos 
orgânicos em fertilizante para agricultores do município. O produto final é 
elaborado por meio de um processo de mistura da borra de café com lixo 
orgânico originados das podas do setor de paisagismo da prefeitura, de palhas 
de feijão e dos resíduos de produção repassados pela empresa Real Café.  
A matéria-prima é entregue à usina por meio de uma logística feita pela 
prefeitura, parceira da indústria de café e do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rura (Incaper) na iniciativa.

INAUGURAÇÃO

ESPAÇO MAIS AMPLO PARA ATIVIDADES
A Prefeitura de Viana inaugurou, no mês de outubro, a nova sede da Secretaria 
de Defesa Social, espaço físico que passa a acolher também a central de 
videomonitoramento do município e o novo Centro de Convivência da Pessoa Idosa 
(CCPI). A solenidade de entrega da estrutura, que fica em uma área total de cerca 
de 2 mil m² no bairro Campo Verde, contou com a participação do governador 
Renato Casagrande. Além das funções administrativas, o espaço conta com áreas 
de eventos e de lazer para centralizar e oferecer mais serviços aos idosos assistidos 
pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

RECICLAGEM

DESCARTE SUSTENTÁVEL DE VIDRO
Vila Velha protagonizou mais um passo importante no 

cuidado com o meio ambiente com a implantação da logística 
reversa de vidro. Uma área localizada no Polo Empresarial 
de Novo México foi cedida para a Associação Vila-Velhense 
de Coletores e Coletoras de Materiais Recicláveis (Revive) 
para fazer o manuseio de todo vidro recebido pela coleta 
seletiva. Assim a entidade poderá executar o processo correto 
para envio da matéria-prima para empresas que fazem a 
reciclagem do material. Por isso, é importante que os itens 
sejam descartados corretamente pela população – separados 
em uma sacola sem outros materiais e depositados nos pontos 
de entrega voluntária espalhados pela cidade. 

SAÚDE

AMBULATÓRIO PIONEIRO PARA PSORÍASE
A Serra oferecerá aos seus moradores o primeiro ambulatório municipal no 
Espírito Santo a tratar psoríase. A doença, que apresenta como sintomas mais 
comuns irritação na pele, coceira e descamações nas articulações, não tem 
cura, mas tem tratamento. Só na cidade, estima-se que 10 mil pessoas sofram 
com tal quadro. As atividades do ambulatório terão início no dia  
13 de novembro, na Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte. A previsão 
é atender 50 pessoas por mês, sendo 30 com a forma grave. Para ter acesso 
ao serviço, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde de sua 
referência para avaliação da necessidade de encaminhamento.
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por Priscila Cerqueira

TON 
CARFI
“DEUS TEM QUE SER 
COMPARTILHADO,  
É ISSO QUE TENHO FEITO 
EM MINHA CARREIRA”

NA ESTRADA
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E le é dono de um estilo moderno, uma voz incon-
fundível, um jeito peculiar de contar a ligação 
do homem com Deus em versos melódicos.  

Um artista talentoso que virou um fenômeno e se tornou 
notório ao trazer uma nova roupagem para a música 
gospel brasileira. 

Consagrado a pastor na Comunidade 
Batista Hermom, em São Paulo,  
Ton Carfi, 37 anos, nasceu em um 
lar cristão, é filho de pastores 
e sempre foi dedicado à 
música na igreja. Aprendeu 
a tocar instrumentos ainda 
na infância e já integrava 
grupos de louvor.

Aos 17 anos, parti-
cipou de um grupo coral 
no qual despontou como 
um dos melhores solistas.  
Fez parte de quarteto, 
grupos musicais, em que 
fazia banking vocal, e 
depois resolveu ingressar 
como solista. Já são  
12 anos de carreira e oito 
álbuns lançados. 

Ton Carfi chegou ao 
topo do sucesso dife-
rentemente do modo 
tradicional. Quebrou o 
tabu do gênero musical 
que o público evangélico 
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costumava ouvir, apostou no R&B, pop e rap, o seu estilo preferido, e deslan-
chou.  “No início sofri rejeição pela igreja, mas depois a carreira explodiu,  
pois estava fazendo algo inovador e verdadeiro”, contou. 

Por isso, a construção de sua carreira ocorreu devagar. “Conquistei 
o público de degrau a degrau, sempre deixando um ‘rastro’ de caráter, 
respeito, humildade e acima de tudo fé e muita dedicação em cada projeto 
lançado”, explicou o cantor. 

PIONEIRISMO E INOVAÇÃO
Ton Carfi é um dos corajosos pioneiros e desbravadores de uma expe-

riência musical inovadora no Brasil, que é a união da música gospel com 
a secular. Notável artista da música cristã brasileira, reitera a seriedade 
de sua filiação à cultura evangélica.

Com quase um milhão e meio de inscritos em seu canal no YouTube 
e mais de 220 milhões de visualizações, o cantor emplacou seu primeiro 
dueto com um artista de outro segmento em novembro de 2015. O convi-
dado foi o vocalista do grupo de pagode Sorriso Maroto, no single acústico 
“Porque Eu Te Amei”, que acumulou 100 mil views na primeira semana.

De lá pra cá já gravou com Bochecha, Jefferson Moraes e MC Livinho. 
“Sempre tive isso no coração, pois acredito ser uma ferramenta de 

evangelização. E também uma forma de fazer com que nossa 
música saia da caixa, das quatro paredes da igreja, e alcance 

pessoas que estão fora dela”, explicou o cantor. 
No início, o artista sofreu críticas negativas da comuni-

dade evangélica. “Quando gravei pela primeira vez com o 
Sorriso Maroto, as pessoas me criticaram muito, mas depois 
isso diminuiu. Acho que o povo entendeu qual é a minha 
missão. A música é universal, não escolhe raça, religião, 
crença, posição política; é arte, e só é arte se for comparti-
lhada. Deus tem que ser compartilhado, é isso que tenho 
feito em minha carreira”, afirmou.

CRÍTICAS, SUCESSO E PROJEÇÃO
Ao lançar canções em parceria com cantores de música 

seculares, Ton Carfi ganhou novos ouvintes, não apenas no 
YouTube, mas também nos aplicativos de streaming. “Através 

disso, muitas pessoas foram impactadas pela mensagem do 
Evangelho”, disse.
O artista fez parceria com MC Livinho, com a canção “Minha 

Vida”, e foi por ela que ganhou a maior projeção de sua carreira.  
A música bateu mais de 50 milhões de views em seu canal no YouTube, 

ficou no topo entre as mais ouvidas na Deezer por vários meses e ainda 
foi premiada na terceira edição do Deezer Gospel Day, que prestigia os 

grandes destaques do cenário gospel, na categoria “Top Singles”. 
“Eu sabia da projeção, tanto da minha carreira quanto da carreira do 

Livinho, e a soma disso faria barulho. Tive receio de ser mais negativo 
que positivo, mas foi o contrário. A repercussão da música foi gigantesca, 
o que contribuiu muito para o meu crescimento musical, pois o Livinho 
é um cantor de sucesso absurdo”, contou. 

2006 – Tenho que Estar Preparado
2007 – Caminhos
2008 – DVD Acústico
2009 – À Espera de um Milagre
2012 – Revolução
2014 – Jesus Me Conquistou

2015 – #SomosUm
2017 – História de Davi
2018 – Singles de Ton ComVida
2019 – EP. Tríade
2020 – DVD Tríade (em breve)

DISCOGRAFIA

Acesse a radio.comunhao.com.br  
e ouça os sucessos de Ton Carfi

COMPOSIÇÕES 
A inspiração para as canções vem da vida humana. “Faço músicas 

para impactar pessoas, e as histórias humanas me inspiram.  
Penso também na ligação do homem com Deus e tento conectar 
as pessoas com Ele”, declarou.  

O artista não dimensiona o tamanho de seu repertório de compo-
sições próprias, mas, entre tantas, “Porque Eu Te Amei” e “Minha 
Vez” foram as que mais marcaram sua vida. São também as de maior 
sucesso entre o público, “pois falam de um Evangelho simples e de 
fácil compreensão, afinal, Jesus era isso”, destacou.

Em 12 anos de carreira, Ton Carfi gravou seu primeiro DVD, 
“Tríade”, uma homenagem à trindade divina, com participação de 
três cantores amigos do artista. O projeto conta com 13 canções, 
sendo 12 delas inéditas. O lançamento será em 2020, e a expecta-
tiva é grande. 

“Deus tem um tempo certo para tudo. Gravei vários clipes, mas 
ainda não tinha um DVD. Superou minhas expectativas em cada 
detalhe, tanto na produção musical, quanto nas pessoas envol-
vidas no processo, pois o projeto foi muito bem detalhado. Tenho 
certeza de que vai alcançar muita gente. Como cantor, meu maior 
objetivo são a salvação e a transformação de pessoas pelas mensa-
gens contidas em minhas músicas. ”

Tanto que o artista também costuma visitar enfermos e casas de 
recuperação e ajudar pessoas carentes através da música.

“Essa é a verdadeira missão, o resto é aquilo que faz parte do 
nosso sistema religioso. Basta olharmos para Cristo, que cumpria 
Sua missão visitando, curando, ajudando, salvando, e estava nos 
templos, cumprindo lei e ritos religiosos. Sou um imitador de 
Cristo”, concluiu.  

FALE COM TON CARFI
YouTube: Ton Carfi    

E-mail: contato@toncarfi.com.br

Facebook: /@TonCarfiOficial  

Instagram: /@toncarfi

Tel: (11) 94741-3721
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EXPO  
CRISTÃ 2019
Música, interatividade e 
tecnologia no universo cristão

Música de qualidade, uma variedade de atrações, exposições 
e peças de teatro. Um mergulho na cultura durante quatro 
dias intensos de tudo o que é produzido e consumido no 

Brasil no meio evangélico. Toda essa riqueza artística marcou a 15ª 
edição da Expo Cristã, que se consagrou, mais uma vez, como o maior 
evento cristão da América Latina.

Realizado de 17 a 20 de outubro, no Centro de Eventos do Anhembi, 
em São Paulo, o evento reuniu quase 120 mil pessoas que puderam 
conhecer produtos, serviços e tendências para o meio cristão, além de 
interagir com os maiores artistas do mercado gospel.   

Mais de 15 mil lideranças eclesiásticas e políticas participaram. Com o 
objetivo de promover o empreendedorismo e a inovação, a Expo Cristã 
mostrou as novidades em música, livros e moda, além de encontros e 
negócios. Mais de 100 estandes ofereceram ao público os mais variados 
produtos e serviços como editoras, artigos cristãos, turismo, educação, 
ministérios, áudio e vídeo, curso on-line, música e instrumentos. 

A Bíblia ganhou destaque nas editoras Mundo Cristão e Sociedade 
Bíblica do Brasil. No estande da SBB, a exposição do “Museu da Bíblia”, 
com a réplica original da “Bíblia da Reforma” (1736/Alemanha) e outras 
publicações interativas, chamou a atenção do público. 

“Demos ênfase às publicações missionárias voltadas ao atendimento 
de diferentes públicos como enfermos, presos, crianças e jovens. Somos 
gratos a Deus e a todos que nos visitaram e contribuíram para que a 
Bíblia e sua história recebessem uma atenção tão especial”, afirma Erní 
Seibert, diretor executivo da SBB. 

Além de broadcasting, telecomunicações, tecnologia,  
acessórios, créditos e financiamento, benefícios e saúde, moda, eventos 
e empreendedorismo, neste ano o evento contou com o apoio do Sebrae, 
com palestras orientadas para o sucesso empreendedor. Também teve 
palestras sobre missões, teologia e temas voltados para a liderança cristã. 

Com mais de 50 atrações e 48 horas de palco, os shows com um time 
de peso da música gospel e outras atrações simultâneas animaram um 
grande público, o que proporcionou aos expositores um retorno consi-
derável. E ainda teve programação exclusiva para o público infantil, 
com espetáculo teatral.  

“Pela graça de Deus posso dizer que conseguimos atingir todas as 
nossas metas, e nossas expectativas foram superadas. Expositores e visi-
tantes disseram que foi a edição mais tranquila e organizada de todos 
os tempos em um ambiente ‘leve’ e acolhedor”, garantiu Neriel Lopez, 
diretor de Comunicação e Marketing da Expo Cristã.

ESPECIAL

A tradicional cerimônia de abertura da 15ª Expo Cristã 
reuniu várias lideranças, autoridades e pastores

Com o estande lotado durante os quatro dias de evento,  
a Deezer realizou mais de 60 pocket shows de artistas 
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EXPERIENCE, BEM FESTIVAL E DEEZER
Uma das atrações de maior destaque foi o Experience.  

Com tecnologia de ponta e cenários interativos que recontaram 
algumas histórias bíblicas, o projeto chamou a atenção do público 
e da mídia ao mostrar ambientes imersivos da Arca de Noé, As 
Dez Pragas do Egito, o Mar Vermelho e o Coliseu. 

“O Experience foi realmente o grande diferencial, pois atraiu 
muitas famílias e caravanas de igrejas de vários lugares. Além 
do mais, as famílias ficaram especialmente satisfeitas porque 
os filhos puderam aprender mais sobre a Bíblia de uma forma 
diferente”, explicou Neriel.

Os maiores nomes da música gospel no Brasil passaram pelo 
palco principal do Bem Festival, já tradicional no evento, entre 
eles Aline Barros, André & Felipe, Anderson Freire, Davi Sacer,  
Casa Worship, Damares, Fernandinho e Priscilla Alcantara.  

E teve participação da Deezer, um dos serviços de streaming 
de música mais populares do mundo, que conta com mais de 

53 milhões de músicas e 4 milhões de programas de áudio em seu acervo.  
O gênero cristão é o segundo mais ouvido na plataforma.  
Os usuários puderam interagir com a playlist oficial com as músicas do 
festival. Foram mais de 60 pocket shows de artistas realizados. 

“Foi  uma honra poder ser  o player  of icia l  do evento.  
O público olhou com carinho para o nosso projeto dedicado exclusiva-
mente para o segmento cristão. O estande ficou lotado todos os dias com 
a realização dos pockets, independentemente do tamanho do artista. 
Tivemos ministérios começando, que estão emergindo ou já consolidados.  
Foram quatro dias intensos e de muita participação e interação entre 
Deezer, público e artista”, destacou Lincoln Baena, gerente de música 
gospel da Deezer. 

Em ação recorde, a Sony Music produziu mais de 600 
minutos de conteúdos ininterruptos e ainda contou com a 
participação de mais de 50 artistas de seu cast

Entre outros artistas, 
a cantora Aline Barros 
também participou do 
Bem Festival, que fez parte 
da programação da Expo 
cristã 2019, que reuniu 
mais de 50 mil pessoas

60 mil pessoas

80 mil pessoas

120 mil pessoas

2017

2018

2019

EXPO CRISTÃ CADA VEZ MAIOR

Priscilla Alcantara 
canta no estande 
da Sony Music 
durante a 
15°Expo Cristã 
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ESPECIAL

MÚSICA SEM PARAR
A Expo Cristã se consolida como um 

local para conhecer projetos e pessoas e 
realizar grandes negócios. Uma das 
maiores gravadoras do país, a Sony Music 
promoveu uma ação recorde durante a feira.  
O foco foi popularizar ao máximo o consumo 
de música através de aplicativos de áudios 
streaming. 

Nos quatro dias de evento, foram mais 
de 130 músicas gravadas com os artistas 
da companhia, em mais de 600 minutos 
de conteúdos produzidos.  Mais de  
50 artistas do cast da Sony estiveram presentes,  
tanto no estande, participando das grava-
ções no estúdio,  quanto no palco,  
interagindo com o público e concedendo 
entrevistas.

Acompanhando o dinamismo do 
mercado digital, outra aposta foi a apre-
sentação dos sete episódios da quarta 
temporada do “S ony Music  Live”,  
um projeto lançado em 2015 com uma série de 
vídeos especiais apresentando grandes artistas 
da música gospel.

“Sempre temos excelentes resultados 
na feira. Além do mais, aproximamos os 
artistas de nosso cast ao público e às mídias.  
Os números e resultados digitais falam 
mais alto neste momento! Então, nossa 
estratégia foi criar demanda, interesse, divul-
gação dos artistas e conteúdos da gravadora 
que o público consuma nas plataformas de  
streaming”, afirmou Maurício Soares, diretor 
de A&R da Sony.

MAIS INTERATIVIDADE
As inovações da Expo Cristã não param. Em 

2020, será a edição especial comemorativa de 
20 anos. O evento já tem data e local: aconte-
cerá de 13 a 16 de agosto, no Centro de Eventos 

O projeto de realidade 
virtual proporcionou uma 
experiência incrível para os 
visitantes que entraram no 
Mar Vermelho

Maurício Soares diretor de 
A&R da Sony Music gospel, 
ao lado de alguns artistas 
do cast da gravadora 

do Anhembi, zona norte paulistana. A organi-
zação projeta aumentar a interatividade com 
novos cenários bíblicos e outras inovações. 

Os projetos culturais Bem Festival, 
Experience e Teatro do Bem, realizados pelo 
Instituto Assistencial Rede do Bem Desenvolve 
Brasil (Inareb), virão como um novo formato 
que promete contagiar o público. Sem revelar 
detalhes, a presidente do órgão, Paula Moreira, 
já adiantou que os cenários serão maiores e 
melhores, além da possibilidade de inserção 
de novos projetos. 

A Arca de Noé, As Dez Pragas do Egito,  
o Mar Vermelho e o Coliseu serão mantidos e 
continuarão sendo um marco na vida de todos 
que conhecerem. “Nenhum evento cristão ou 
secular desenvolveu um projeto semelhante, 
nem em interatividade nem em tecnologia”, 
explicou.

“Um evento do porte da Expo Cristã, 
com tecnologia, entretenimento e empre-
endedorismo, proporcionou ao público 
a oportunidade de entrar e participar de 
todos os eventos paralelos gratuitamente.  
Para 2020, vamos continuar nessa mesma 
linha e já estamos trabalhando na criação de 
novos temas bíblicos. O que estava bom vai 
melhorar ainda mais”, acrescentou.       

Entrevista realizada pela 
produtora Usina Brasil em 
parceria com a Sony Music 
durante a 15°Expo Cristã 
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INEXPLICÁVEL AMOR 
Isaías Saad e Luma Elpídio – Onimusic 
A Igreja Bola de Neve tornou-se palco 
para a gravação do primeiro DVD de 
Isaías Saad. Foram gravadas seis músicas 
inéditas, com participações de Gabriela 
Rocha, Isadora Pompeo e Luma Elpídio.

PLAYLIST

SOBRE AS ÁGUAS 
Jeremias Reis e Eli Soares – Universal Music 
O vencedor do reality musical The Voice Kids 
Brasil 2019, Jeremias Reis, apresenta o clipe 
inédito da canção “Sobre as Águas”, segundo 
single do cantor mirim. A composição,  de 
Jefte Santos, tem participação de Eli Soares. 

AGRADEÇO AO SENHOR 
Elaine Martins – MK     
O novo clipe “Agradeço ao Senhor”, da cantora 
Elaine Martins, abre a série de lançamentos do 
projeto que celebra os 20 anos de ministério. 
Gravado ao vivo no Teatro Raul Cortez, o DVD será 
lançado gradativamente.

SOBRE ELE 
Amanda Rodrigues – Musile Records 
Depois de trazer os singles “Mais” e 
“Distrações”, Amanda Rodrigues apresenta a 
interpretação ao vivo de “Sobre Ele”. A música 
é a terceira das seis faixas que serão lançadas 
pela gravadora Musile Records.

ÉS O MAIOR 
Jéssica Augusto – Musile Records 
“És o Maior” é uma versão da música “You’re 
Bigger”, de Jekalyn Carr. A canção é a sétima 
e última da live session produzida por 
Willian Augusto, com participação de Éricka 
Nascimento, Paloma Possi e grupo Sync 3.

EU SEI 
Gabriela Gomes – Universal Music 
Filha do cantor Marquinhos Gomes, Gabriela 
lança o single “Eu Sei”. A música conta com 
a participação do grupo Sync 3 e está dispo-
nível em seu canal oficial do YouTube.  

ATÉ TRANSBORDAR 
Sarah Evlen – Som Livre 
Sarah Evlen lançou o single  “Até 
Transbordar”, que é o segundo projeto 
musical da cantora. A canção está dispo-
nível nas plataformas de streaming. 

ENCONTREI MEU LUGAR 
Elizeu Alves – MK 
Intérprete do sucesso “Sou Casa”, que só no 
Spotify ultrapassou 600 mil plays, o artista 
está entre os mais tocados nas rádios gospel. 
“Encontrei Meu Lugar” é o terceiro single do 
EP “Aba Pai”. 

VIVER PRA TE ADORAR 
Klev Soares – MK
A canção composta por Jonatas Fonseca é 
uma verdadeira declaração de amor a Deus. 
Com levada pop, tem produção musical assi-
nada por Thiago Anthoni e ganhou força 
com a interpretação de Klev Soares.

MOVE O SOBRENATURAL 
Israel Salazar e Ana Nóbrega – Universal Music 
Após lançar o single “Fé Inabalável”,  
que relata um drama vivido, Israel 
Salazar lança “Move o Sobrenatural”, 
com a participação especial da cantora 
Ana Nóbrega. 

ÁGUAS 
Duo Franco – Sony Music 
Com uma pegada anos 80, o single “Águas” 
traz uma surpresa, e quem está cantando 
desta vez é a DJ Karol Franco. A música é 
a primeira faixa do novo EP “Astronauta” 
que se aproxima, com seis músicas inéditas. 

SOU TEU 
Joe Vasconcelos – Sony Music 
Depois do clipe da canção “Tuyo Soy” em 
espanhol, o cantor, compositor e pastor Joe 
Vasconcelos lançou em português o single 
“Sou Teu”, com uma letra que desperta a fé. 

COMPLETAMENTE A TI 
Nova Igreja Music e Bené Gomes  
Sony Music
“Completamente a Ti” é o novo single da 
Nova Igreja Music. Com o estilo louvor e 
adoração, a música se destaca pelo vocal de 
Bené Gomes, cantor e compositor conhecido 
por seu trabalho no Koinonya. 
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PLUGUE-SE Obtenha conteúdos extras das obras sinalizadas 
no site da revista e na rádio da Comunhão. 

CURA E PERDÃO EM TRIBUNAL
Uma emocionante história de cura e perdão nos EUA comoveu o 

mundo. Brandt Jean, o irmão de um homem morto a tiros por uma 
ex-policial de Dallas, promoveu um momento de reconciliação no 
tribunal. Amber Guyer, 31 anos, foi acusada de matar Botham e 
recebeu a sentença de 10 anos de prisão. Porém, algumas pessoas 
que aguardavam o julgamento fora do tribunal reagiram com raiva à 
sentença. Mas o irmão da vítima fez uma declaração surpreendente. 
“Quero o melhor para você. Isso é exatamente o que Botham gostaria 
que você fizesse, e o melhor seria dar sua vida a Cristo. Eu amo você 
como pessoa. Não desejo nada de ruim para você”, disse ele a Guyger. 
Depois, ele pediu ao juiz: “Não sei se isso é possível, mas posso dar 
um abraço nela?”, finalizou. 

ASIA BIBI LONGE 
DAS GRADES 

Depois de quatro meses de 
sua saída do Paquistão, Asia 
Bibi, 54 anos, teve a oportuni-
dade de construir uma nova 
vida com a família. Ela havia 
sido presa após um erro judi-
ciário que causou protestos em 
todo o mundo. Passou anos no 
corredor da morte, mas desfruta de liberdade vivendo em um lugar 
mantido sob sigilo no Canadá. Em sua primeira entrevista ao jornal The 
Sunday Telegraph, a paquistanesa cristã acusada injustamente de blas-
fêmia contra Maomé revelou ser grata por todo o esforço internacional 
para libertá-la e mencionou os momentos em que caiu em desespero 
quando estava presa. “Algumas vezes estava tão desapontada, perdendo 
a esperança, que pensava se sairia da prisão ou não”, confessou. Mesmo 
após o Supremo Tribunal ter anulado sua condenação, ela falou da dor 
de deixar sua terra natal e do medo de ser assassinada por extremistas 
religiosos: “Meu coração ficou partido por ter de sair daquele modo, 
sem poder ver meus familiares. O Paquistão é o meu país, minha terra 
natal. Eu amo meu país, minha terra”.

INFLUENCERS EM MISSÃO
Uma comitiva com 30 pastores do Brasil que mais influen-
ciam a juventude nas redes sociais fez uma visita diplomática a 
Israel. A viagem foi organizada pelo ministério americano Eagles 
Wings em parceria com o Dunamis do Brasil e teve o obje-
tivo de encorajar a geração mais jovem a se envolver com o 
país, além de uma interação entre os dois povos. Teófilo Hayashi, 
líder do movimento Dunamis, avaliou a jornada como um divisor 
de águas. “É uma viagem com a nova geração de líderes evan-
gélicos para conhecermos a Terra Santa de uma maneira 
única”, escreveu em uma postagem do Instagram. “Orem por 
nós enquanto recebemos de Deus o coração dEle por esta 
terra e pelos laços de união que se formam nesta viagem. 
Tenham certeza de que afetarão a nossa nação!”, finalizou.

ALEX KENDRICK NO BRASIL 
O Brasil vai dar as boas-vindas para o diretor, produtor e ator Alex Kendrick, que ao lado dos irmãos 
Stephen e Shannon Kendrick tem revolucionado o conceito de cinema cristão no país e no mundo. 
Kendrick desembarcará pela primeira vez em solo brasileiro no dia 11 de novembro. Sua parada 
inicial será no Rio de Janeiro (RJ), de onde partirá em seguida para São Paulo (SP). O norte-americano 
marcará presença nas pré-estreias do filme “Mais que Vencedores” nas duas cidades. A obra entra 
em cartaz no dia 21 de novembro nas salas nacionais. Além disso, o cineasta fará participações em 
eventos para pastores, debate ao vivo em rádio e ministrações em igrejas, com programação aberta ao 
público. Produtor e diretor também dos longas “Quarto de Guerra” e “À Prova de Fogo”, ele afirmou que 
sua vinda é a realização de um sonho. “Mal posso esperar para visitar o belo país que é o Brasil! Há 
muito tempo eu queria conhecê-lo. Estou muito empolgado para que os brasileiros vejam o nosso novo 
filme ‘Mais Que Vencedores’. E para ver o que Deus fará no coração do público!”, declarou. 

FÉ NO CAMPO
O zagueiro Neto (foto) testemunhou sobre fé e superação ao lado 

do meio-campista Willian da Silva, jogador da Seleção Brasileira e 
atualmente do Chelsea, da Inglaterra, na Cathedral International 
em Londres. Neto atua pelo Chapecoense (SC) e foi um dos sobre-
viventes da tragédia do voo que vitimou 71 pessoas no trajeto de 
Chapecó para Medellín, na Colômbia, em novembro de 2016. 
“Não desista dos seus sonhos. Procure fazer tudo com excelência, 
porque você não faz para o homem. Eu tenho que fazer o meu 
melhor da melhor maneira, com gratidão a Deus, que me deu 
oportunidade de ser quem eu sou”, declarou. Em uma postagem 
em sua rede social, o pastor da Cathedral, Jackson Antônio afirmou:  
“Ele sobreviveu a uma queda de avião e agora conta para todos o 
que Deus fez com ele antes, na hora e após o acidente!”.
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PLUGUE-SE Obtenha conteúdos extras das obras sinalizadas 
no site da revista e na rádio da Comunhão. 

CONVERSA COM DEUS 
Stormie Omartian – Mundo Cristão 
A autora best-seller Stormie Omartian 
fornece sugestões de orações sobre 
diversos aspectos do dia a dia.  
A obra trabalha: saúde e cura, amor 
e relacionamentos, propósito de vida, 
direção e tomada de decisões.

ANDE COM FÉ 
Charles Swindoll – Mundo Cristão
Em seu novo livro, “Ande com Fé: 
Coragem e confiança para sua vida”, 
Charles Swindoll encoraja o leitor a 
prosseguir assim como Abraão,  
o “pai da fé”, o fez.
 

FIRMANDO AS BASES  
DO MINISTÉRIO INFANTIL 
Caroline Vargas e Flávia Grégio – AD Santos 
“Firmando as Bases do Ministério Infantil: 
proteção, cura e libertação em crianças” 
é para ler com um bom marca-páginas, 
pois a clareza e profundidade dos temas 
abordados te levam a parar e refletir.

PALAVRAS DE VIDA 
Brady Body – Editora Vida 
Escrito por um autoproclamado  
“ex-pistoleiro” de palavras dolorosas,  
o livro ajudará você a falar palavras não 
de imprudência, mas de restauração.

BÍBLIA DE ESTUDO  
DA REFORMA 
SBB 
A Bíblia de edição limitada traz em 
cada livro uma introdução sobre o 
pensamento de Martinho Lutero, bem 
como detalhes históricos, artigos, notas 
e orações. 

PREGUE MAIS  
EM MENOS TEMPO 
Jilton Moraes – Editora Vida 
A ideia do autor não é defender 
sermões breves, mas a qualidade e o 
desenvolvimento de técnicas que nos 
ensinam a aproveitar melhor o tempo 
no púlpito e no culto.  

ORAÇÃO DE PODER SEGUNDO 
O CORAÇÃO DE DEUS
Wesley Duewell – Hagnos 
Deus tem para você uma vida de 
oração mais eficaz do que você jamais 
imaginou ser possível. Aqui está o seu 
guia pessoal para uma vida de oração 
de poder que prevalece.

A CHEGADA DO NOVO REI 
SBB 
O livro “A Chegada do Novo Rei” conta 
de uma forma descontraída e cativante 
sobre a promessa de Deus de enviar 
um Rei para salvar a humanidade: 
Jesus Cristo. 

DISCIPULADO ESTRATÉGICO 
Quemuel Lima – AD Santos 
O autor que conquistou milhares 
de leitores em seu primeiro livro, 
“Emaús, o Discipulado que Faz Arder 
o Coração”, traz uma abordagem 
inédita, na qual detalha os cuidados e 
as atitudes que o discipulador deve ter.

MULHERES DE VALOR 
Lia Clerot – Editora Vida 
Este livro é inspirativo e ajudará você 
a equilibrar sua vida. Nele, você vai 
encontrar pensamentos, desafios e 
pequenos exercícios para avançar em 
sua vida profissional e pessoal. 
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MERCADO

TRAMA BÍBLICA NA TELINHA
Para abril de 2020, a Record TV prepara o lançamento de mais 

uma novela bíblica. “Gênesis” é uma superprodução escrita por 
Emilio Boechat. A trama vai contar desde a criação do mundo até 
histórias clássicas como as de Caim e Abel e a da Arca de Noé, 
terminando com a saga de José do Egito. As gravações devem 
ter início em novembro. A produção já começou a escalar os 
atores que farão os principais papéis. Adão, por exemplo, será 
interpretado por Carlo Porto, enquanto Eva vai ser vivida por 
Juliana Boller. Nomes como Adriana Garambone, Christine 
Fernandes, Ernani Moraes, Zécarlos Machado, Flávio Galvão, 
Oscar Magrini e Igor Rickli também estão confirmados para o 
elenco. Muitos já conhecidos do público por interpretar papéis 
em outras novelas bíblicas da emissora. A produção será diri-
gida por Edgard Miranda.

LIVRETO PARA  
OUVIR E SENTIR

Crianças surdas e ouvintes 
agora contam com livretos 
bilíngues, com textos dos 
livros de Salmos e Provérbios 
para colorir e memorizar.  
O conteúdo foi lançado pela 
Sociedade Bíblica do Brasil. 
Vem escrito em português e 
também está disponível no 
formato de vídeo em libras. 

Além das mais de 20 ilustrações e textos inspirados nos livros 
bíblicos, em cada página há um QR Code que leva para vídeos 
com os mesmos textos interpretados em libras. Os livretos 
promovem interação da criança surda com seus familiares, 
amigos e colegas de classe ouvinte, além de ser uma oportuni-
dade de ela conhecer a mensagem bíblica. “Ao reunir os dois 
formatos, os ouvintes poderão aprender o texto bíblico em libras 
e os surdos, em português”, afirmou o secretário de Tradução e 
publicações da SBB, Paulo Teixeira, ressaltando a dupla função 
das publicações.

O GOSPEL NAS PLAYLISTS MAIS OUVIDAS DO BRASIL
O consumo de música gospel no canal Spotify Brasil cresceu  
44% de 2015 a 2019 no país. Os dados foram apresentados em um 
encontro inédito em São Paulo para artistas, produtores, gravadoras 
e representantes da mídia cristã. O Brasil ocupa a 10ª posição no 
ranking mundial no uso de streaming, e 70% da receita da indústria 
fonográfica brasileira vem desse tipo de serviço. Playlists como 
“Sucessos Gospel” já possuem quase 1 milhão de seguidores. “O gospel 
é uma realidade no Brasil e vai crescer ainda mais com a chegada de 
novos artistas, gravadoras e especialistas no mercado. Por isso, é muito 
importante estar lado a lado com importantes artistas, gravadoras e 
outros convidados ligados a esse gênero”, diz Roberta Pate, diretora de 
Relacionamento entre Artistas e Gravadoras do Spotify na América Latina.

EMOÇÃO E HOMENAGEM NA TV
A cantora e pastora Ludmila Ferber emocionou os jurados e a 
plateia do “Programa Raul Gil” ao cantar a música “O Caminho 
do Milagre” e acabou sendo homenageada. “Meu coração está 
cheio de gratidão por ter recebido essa homenagem-surpresa, pelo 
carinho de Raul e dos jurados, plateia e produção”, declarou a 
cantora. O apresentador do programa, Raul Gil, disse que Ludmila 
é um exemplo de força e fez referência à sua garra e fé para o 
enfrentamento da doença. A artista participou do quadro “Shadow 
Brasil” e fez uma surpresa para uma das candidatas, Aline Nunes, 
que interpretava um de seus grandes sucessos, “Recebe a Cura”.  
No palco do programa, a cantora também deu seu testemunho de 
como a sua fé tem se fortalecido na luta contra o câncer.  
“Fico extasiada diante do que Deus pode fazer onde Ele quer, 
com quem Ele quer, da forma que Ele quer, em todo tempo, e 
isso sempre com a perfeição e formosura que somente Ele tem”, 
escreveu em sua conta do Instagram.

ESCRITURAS EM PRODUÇÃO RECORDE 
A Sociedade Bíblica do Brasil comemorou a marca de 170 milhões de 
Bíblias e Novos Testamentos, alcançada no mês de outubro. O número 
foi contabilizado desde a inauguração da Gráfica da Bíblia, em 1995, 
mesmo local da sede nacional da SBB, cuja produção atual é de 23 mil 
exemplares por dia. “Com o coração cheio de esperança, agradecemos 
a Deus por mais esta conquista e também às igrejas cristãs, que 
compartilham conosco esta tarefa de fazer com que o Livro Sagrado 
tenha ampla distribuição tanto no Brasil como no mundo”, afirma Erní 
Seibert, diretor executivo da SBB. Mesmo com o crescimento da Bíblia 
em formato digital verificado nos últimos anos, o exemplar impresso 
comprova que tem seu espaço preservado. “Temos certeza de que o 
acesso facilitado aos ensinamentos e valores bíblicos vem possibilitando 
que muitas pessoas resgatem a esperança e a autoestima, além de 
encontrarem orientação e conforto para enfrentarem diferentes situações 
e problemas da vida”, comemorou Seibert. 
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O PASTOR RESPONDE

FAÇA A SUA PERGUNTA Tem alguma dúvida bíblica ou sobre vida cristã? Envie-a para nós:  
pastorresponde@nxte.com.br  revistacomunhao @revistacomunhao | revistacomunhao

Tudo que nós, como Igreja, temos de fazer é ministrar a Palavra de Deus, trabalhando essa questão da 
paternidade, conscientizando os pais sobre a importância da figura primeiramente do pai e do homem, que 
tem sido tão banalizada e desvalorizada dentro da atual sociedade. Hoje há uma orquestração para fazer 
passar a ideia de que todo homem é machista, agressor, violento e abusador. E com isso os homens tem 
renunciado ao espaço da autoridade que deveriam ter dentro dos seus lares. E muitos deles,  
omissos também, têm aberto mão da sua posição no lar como homem cristão, sobrecarregando as 
mulheres, que além de cuidar de si têm que chegar em casa e ainda assumir toda a responsabilidade 
na tarefa do lar e o cuidado com os filhos. Então precisamos conscientizar os homens através da Bíblia 
que eles têm dentro da família e da sociedade o papel de macho alfa. A primeira 
coisa é conscientizar, e a segunda é acolher como pais espirituais aqueles que são 
desprovidos de paternidade para que sejam curados, restaurados e edificados de 
maneira que cresçam em sua vida espiritual. A Bíblia tem conselho e direção para 
tudo. Mateus 5:48 nos exorta como cristãos para que sejamos perfeitos como 
perfeito é o Pai celestial. A Bíblia é o único caminho para gerar em  
nós a paternidade.  

Pastor Abílio Rodrigues, Missão Batista Brasileira em Bridgeport, 
Connecticut, EUA 

Como a Igreja tem visto e se 
preparado para cuidar desta 
geração despaternizada 
e depressiva?!

Anônimo

FAMÍLIA

Vivemos em um tempo de muitas descobertas científicas, tecnologias avançadas e comportamentos 
sociais a cada dia diferentes do comum. Toda essa explosão de conhecimento leva ao entendimento 
de muitas coisas, como a tentativa de redesenhar a fé e a religião a um padrão que atende ao 
bel-prazer. Isso traz alguns equívocos de interpretação quando deixamos a sã doutrina. A Bíblia 
Sagrada é nossa única regra de fé e prática. Essa assertiva histórica permanece com sua validade 
inalterada. As Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. Imutável é a lição de Paulo, apóstolo,  
a Timóteo, seu filho na fé, quando diz que toda a Escritura é divinamente 
inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir 
em justiça (2 Timóteo 3:16). Nesse sentido, todo cristão está vinculado a essa 
Palavra. Não por imposição, mas por convicção. Cremos pela fé e recebemos a 
fé por ouvir a Palavra de Deus (Romanos 10:17). Não é possível, portanto,  
ao cristão levar em consideração, tampouco praticar, qualquer ensino contrário 
à Bíblia, que é a Palavra de Deus.

Pastor Diego Bravin, Igreja Batista (CBB)

Um cristão pode acreditar 
em alguma revelação ou 
prática que contrarie os 
ensinamentos da Bíblia?

Anônimo

PRINCÍPIOS CRISTÃOS

Como saber se 
estou sofrendo uma 
batalha espiritual?
Anônimo

EM GUERRA

A guerra espiritual só irá acontecer se estivermos verdadeiramente posicionados com Deus. Isso está 
delineado por Paulo, principalmente em Efésios 6:10, no trecho em que nos conclama a nos fortalecer 
no Senhor e na força do Seu poder. Como fazemos isso? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, 
estando firmes contra as ciladas do diabo. Também temos de cingir o nosso lombo com a verdade, e isso 
se faz através da leitura da Bíblia e de livros com conteúdo evangélico.
É necessário vestir a couraça da justiça, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.  
É preciso calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Esta é a nossa missão: ide por todo mundo 
e proclamai o Evangelho de Jesus. Tomar o escudo da fé e crer que Deus vai agir 
em nosso favor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Tomar o capacete da 
salvação. Se pecarmos, precisamos nos arrepender de verdade, pois Jesus já nos 
perdoou. Tomar a espada do espírito, através dos conselhos bíblicos. Se você é 
cristão e alguma parte da armadura está estragada, com brecha, pode ter certeza 
de que está enfrentando uma batalha espiritual. Então cabe a você buscar onde 
tem falhado e se firmar na rocha, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 

Pastor Sérgio Ribeiro - Igreja Casa de Oração
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FIM DE PAPO

CULTURA  
OU CURTURA

Uns dias atrás, liguei para uma amiga e caí 
na besteira de perguntar como estava a vida. 
Ela me disse: “Uma droga!” E emendou:  
“Depois que o governo cortou a verba da 
cultura, parei de ganhar dinheiro e não 
consigo nem trocar mais de carro”.

Sabemos que, na arte, sempre houve 
os mecenas que patrocinaram os artistas. 
Acontece que no Brasil de hoje, depois 
que as verbas para a cultura minguaram, 
nossos artistas estão gritando mais do que 
galinhas poedeiras.

Qual é o problema? Na verdade, são 
dois. Primeiro o baixo nível da nossa 
arte, ou seja, nossos teatros, cinemas, 
livros, etc, estão cheios de apologia aos 
grupos minoritários como os LGBTs, 
que merecem nosso respeito, mas que 
estes consigam recursos próprios como 
qualquer empreendimento neste país. 
Segundo é que eles, quando contrariados 
pela falta de verba, engatam um discurso 
de homofobia e fundamentalismo 
“censurativo” causado pelo religiosismo 
exacerbado dos grupos evangélicos.

Outro dia, em uma discussão, perguntei 
para eles onde está a tolerância com 
os evangélicos? Eu, como cidadão 
brasileiro e pagador de impostos, 
não aceito que o governo, com tantas 
prioridades reais na área da educação, 
segurança, moradia, geração de trabalho, 
etc, invista a fundo perdido milhões 
para privilegiar um grupo que não 
corresponde nem a 0,5% da população.  
Disse que, se não conseguem viver sem a 
grana de graça do governo, é porque há 
algo de errado em sua causa. Nunca mais 
ela me ligou!

fimdepapo@nxte.com.br

por José Ernesto Conti

AQUECIMENTO GLOBAL
Passamos os últimos três meses ouvindo todos os dias entrevistas da sueca Greta Thunberg, 

que no último ano, com autorização dos pais, fez greve todas as sextas-feiras (Friday for 
Future) em defesa do clima, incentivando todas as crianças a se unir a ela nessa mobilização.  
Pelo menos na Suécia, o apoio foi de menos de 1% dos estudantes, mas a imprensa 
mundial, com a redução das queimadas na Amazônia, aproveitou a falta de assunto 
para fazer um grande estardalhaço com a menina.

Vi com interesse aquela carinha cheia de raiva gritando na ONU que nós estávamos 
matando seu futuro. Afinal, eu esperava viver até meus 90 anos e, com a cara feia que 
ela disse que o mundo acabará daqui a 12 anos, juro que fiquei com muito medo, pois 
lá eu estarei com apenas 81 anos e vou morrer. 

Mas deixe-lhe dizer a maior verdade, Greta: o “aquecimento climático” vai atingir esta 
terra, pois ela “tem sido entesourada para o fogo... os céus passarão com estrepitoso 
estrondo e os elementos se desfarão abrasados... incendiados, serão desfeitos e os 
elementos abrasados se derreterão” (II Pe 3:7ss). 

Só tem uma coisa, Greta. Não adianta lutar contra essa queimada, pois quando isso 
acontecer, o mundo acabará. Por isso que a Bíblia diz que devemos salvar o homem, 
porque só assim salvaremos a natureza. Inverter essa ordem só coloca mais fogo na 
fornalha! É exatamente isso que você está fazendo.

O QUE TENS PARA QUEM SERÁ?
Talvez nossa geração seja a mais egoísta que já apareceu na face da terra. Estamos 

voltados e centrados no eu. Tudo e todos precisam me dar atenção. Se uma postagem 
de algum dos nossos jovens não atingir mil likes, haja grana para o psicólogo. E, talvez 
pior, os adultos também estão infectados com esse vírus danoso. Tenho visto muitos 
deles em crise no casamento, no emprego ou na família simplesmente porque acham 
que não são mais o centro das atenções. 

Na parábola contada por Jesus (Lc 12:13ss), o homem rico resolveu destruir seus celeiros 
e construir outros maiores para satisfazer amplamente seu ego, dizendo: “Tens depósito 
para muitos anos”. A pergunta de Cristo então aos Seus ouvintes foi uma só: “O que tens,  
para quem será?”. O que temos? Nada! E para quem será? Vamos deixar para a próxima 
geração egoísmo? Solidão? Futilidade? Não estamos deixando exemplo de retidão, 
sinceridade, honestidade e verdade, padrões que permitiram a humanidade chegar 
até aqui. Estamos, sim, é sendo superficiais e desprezando os princípios que nos 
possibilitaram viver. O que estamos deixando para a próxima geração?
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