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Ao Rei eterno, o Deus único,
glória para todo o sempre. Amém!
1 - Timóteo 1:8

Sobrevivemos: Podemos ter
esperança em 2022?
Na virada de 2020 para 2021, em nossos
corações, acreditavamos na retomada das
atividades presenciais e no fim da pandemia
que tanto mal trouxe ao mundo. O ano, porém, foi tão difícil quanto o seu antecessor!
Ultrapassamos a marca de 600 mil mortos
por Covid-19, enfrentamos um novo isolamento social que parecia não ter fim e, com
ele, vimos a miséria assolar ainda mais o país.
Em meio a tudo isso, cresceu o debate
sobre a Igreja ser ou não um serviço essencial. Após meses impedida de funcionar e
oferecer o atendimento espiritual que lhe
cabe, os cultos voltaram a ser autorizados
e, aos poucos, os fiéis começaram a voltar
a frequentar reuniões presenciais.
Diante deste cenário, queremos saber:
Como será que a Igreja estará no próximo
ano? Abordamos este assunto em uma matéria
especial sobre o retorno aos cultos. Com o
aumento dos cultos online, a dinâmica de
muitos cristãos mudou, gerando um debate
interessante não apenas no Brasil, mas em
todo o mundo.
Na edição de dezembro ainda trazemos
assuntos importantes para a sociedade brasileira como o lançamento do livro “Eu Existo
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e Não Estou Sozinho”, do pastor Robson
Staines. Também fizemos questão de falar
sobre a polêmica dos banheiros unissex, o
‘cancelamento’ de Maurício Souza, e muitos
outros assuntos interessantes que você
precisa conhecer antes do ano acabar.
Um novo ano se aproxima no horizonte
e com eles nossas esperanças começam a
ser renovadas. Em meio ao desejo de dias
melhores, passamos a conviver com os riscos
ainda desconhecidos da variante Ômicron,
nos fazendo pensar: será que 2022 será um
ano melhor ou enfrentaremos mais uma
época de pandemia, restrições, desemprego,
mortes e calamidade pública?
A Bíblia nos diz que nossa esperança
está no Senhor. É nEle que devemos confiar e entregar nossos dias, crendo que a
Sua vontade sempre será boa, perfeita e
agradável. Por isso, meus desejos para 2022
é que você, caro leitor, seja cheio de toda
alegria, paz, que a esperança transborde
em cada um pelo poder do Espírito Santo!
(Romanos 15:13).
Espero ver vocês nas próximas!
Fiquem na paz!
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Ser goleador é
“dom de Deus”,
diz Rogerinho “R9”
Maior artilheiro do FUTEBOL DE AMPUTADOS
afirma não ter limitações pois foi restaurado
>

O

futebol é uma paixão que para muitos brasileiros trans- de que não poderia participar de campeonatos oficiais por não
cende qualquer tipo de barreira e, acima de tudo, su- ter uma das pernas. No entanto sua fé estabeleceu laços que
pera preconceitos. Rogerio Rodrigues de Almeida
não o deixaram desistir de seus sonhos.
(39 anos), ou apenas “Rogerinho”, nasceu sem a perAinda garoto iniciou seus treinos no extinto Clube Campesna esquerda devido à um problema congênito, mas, já aos sete
tre próximo de sua residência, em Mogi. Orientado pelo profesanos de idade, começou a praticar futebol com crianças sem
sor e treinador “Edvaldo” dava início a brilhante trajetória do
qualquer tipo de deficiência.
hoje reconhecido mundialmente “Rogerinho R9”.
Natural de Mogi das Cruzes (SP), apesar de sua intimidade
Em 2001, ele conheceu o Futebol de Amputados, através do
com a bola, sofreu sua primeira decepção quando se deu conta “professor Ronaldo”, do Sesi de Braz Cubas, distrito de Mogi das
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Leonardo Carlos/Corinthians Mogi

“R9” segura um troféu
individual na mão direita e
apoia sua mão esquerda no
troféu de campeão

Rogerinho marca gol
de voleio apoiado
em uma das muletas

Cruzes. Tudo parecia surreal. Custou a acreditar, porém, resolveu se dedicar a modalidade e rapidamente estava disputando
seu primeiro Campeonato Brasileiro. “Alguns meses depois eu
estava indo para o Rio de Janeiro jogar na equipe da Associação
Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) e lá vi centenas de
amputados, jogadores. Mal pude acreditar!”, completa o jogador.
Rogerinho teve uma infância difícil, porém cercada pelo
amor de seus pais e familiares. “Confesso que foi meio difícil no
começo. Meus pais e familiares me contam que para eles foi um
baque, pois não imaginavam que eu nasceria assim, mas tive o
melhor que uma criança poderia ter para enfrentar tudo aquilo:
o amor da família. Comecei a andar apenas com cinco anos de
idade, mas ganhei minha independência quando meu pai conseguiu um par de muletas. Comecei a andar e correr sozinho, não
parei mais, antes disso toda minha infância foi ficar no colo de
alguém e engatinhar”, conta.
Ele reforça que o maior apoio que teve foi dos pais e que ninguém disse a eles como fazer, como lidar com tal situação. “Eles
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mostraram todo o amor que tinham por mim! Aos cinco anos comecei andar com um par de muletas; aos sete, meu pai me matriculou numa escola perto de casa. Ali comecei o meu primeiro
desafio: enfrentar as pessoas, pois eu era o único deficiente da
escola, então para muitos era algo diferente, estranho. Mas foi
ali que comecei a ter contato com outras crianças da minha idade, comecei a ter uma vida igual a deles, porém, era deficiente”,
recorda e sorri ao se lembrar de quando começou a jogar bola
na rua, a andar de bicicleta, de carrinho de rolimã. “Meus pais
me deixaram ter uma vida igual a de uma criança sem deficiência e isso foi fundamental para o meu crescimento, e desenvolvimento como pessoa. Eu tinha carinho, respeito e admiração, claro
que não eram só dias felizes, mas graças a Deus e a eles, mesmo
sem estrutura alguma consegui vencer as etapas da minha vida”.
Apesar disso, é obvio que ele sofreu bullying por diversas
vezes e de maneira constante. Rogerinho conta que certa vez,
os próprios amigos desenharam um Saci-pererê e o chamaram
para brincar. “Anda me lembro quando me mostraram a imagem
desenhada em uma folha de papel sulfite. Foi um baque! Comecei a chorar e eles a darem risada. Entrei em casa - morávamos
eu e minha família em apenas três cômodos; minha cama era na
sala, fui direto para ela. Minha mãe veio me consolar e me perguntou o que houve. Contei o que tinha acontecido e ela me disse: - Filho você é lindo e maravilhoso, não se preocupe, eles não
sabem o que falam. Você não é essa pessoa!”, narrou ao mesmo
tempo em que dizia “aquilo me deu paz e no outro dia, lá estava
eu brincando com eles”.
R9 passou por muita coisa, tendo convivido com esse tipo
de situação até os 18 anos. Depois aprendeu a lidar com isso e
hoje até faz piadas da própria deficiência.
www.exibirgospel.com.br
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Rogerinho veste uniforme da Seleção
Brasileira: Campeão da Copa por la
Unidad de América 2015

Imagem reproduzida de vídeo da TV Bandeirantes, do programa Brasil Urgente

O mogiano “Rogerinho R9” vestiu a camiseta de número 15 na tarde da segunda-feira (28/12/20)
para disputar o jogo beneficente ‘Natal Sem Fome’, na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista,
junto com o presidente Jair Bolsonaro

Encontro com Deus
Cristão evangélico, Rogerinho se converteu aos 22 anos,
O futebol e o projeto social que mantém, segundo ele, fortaleceatravés da esposa e da cunhada. Levou alguns anos para ter en- ram ainda mais seu relacionamento familiar, a ponto de sua espotendimento, mas garante ter sido a melhor coisa que aconteceu
sa se graduar em psicologia e ajudar com os atletas que coordena.
em sua vida. “A fé, com certeza me ajudou muito. Temos nos de- “Sempre me apoiou, desde quando eu era apenas um sonhador, ela
parado com muitas barreiras ao logo dos anos, eu mais ainda por
acreditava que eu poderia chegar. Além disso tem meus filhos, vivo
ser deficiente. Após me converter comecei a ter o entendimento
por eles; fico muito feliz em saber que eles me apoiam e me admiram.”
que a Fé sempre caminha comigo, me ajudando a ter foco e força.”
“Quando descobri o futebol de amputados vi ali um sonho de
Sincero, ele conta que algumas vezes, por conta de campeo- criança que poderia ser realizado. Certo dia andado em minha cinatos em finais de semana - tanto pela seleção como pelo clube
dade conheci o ‘professor Ronaldo’. Ele me parou e me perguntou
defende -, deixou de ir ao culto. Hoje não faz parte de nenhum mi- se gostaria de fazer parte de uma equipe de vôlei sentado. Resnistério, mas fez parte do louvor por muitos anos, tocando contra
pondi a ele que gostava mesmo era de futebol e não ‘curtia’ vôlei.
baixo na igreja “Caminho da Vida”, do pastor Washington Cunha. Qual foi a surpresa quando ele me disse que no Sesi havia um time
Há 21 anos ele trabalha com o primo, tendo sido esse o úni- de futebol de amputados, e que haviam campeonatos e seleção
co a lhe dar uma oportunidade de emprego quando era mais jo- brasileira. Naquele momento eu respondi ao meu subconsciente:
vem. Passou por grandes dificuldades, mas afirma que “graças a ‘esse cara é maluco, seleção brasileira?!’ Cheguei em casa e comenDeus” ganhou essa oportunidade.
tei o ocorrido com minha esposa Juliana. O que ouvi dela? ‘Olha
O esporte veio quase que na mesma época; mantinha o so- Ro vai lá, não custa. Se ele disse, por que você não vai conhecer?”
nho de ser jogador de futebol. Começou a jogar com sete anos
Chegando o dia Rogerinho foi ao Sesi e garante ter sido maraviao lado de amigos na rua; aos 10 foi para uma escolinha de fu- lhoso. Conhecer a modalidade mudou sua vida, começou a treitebol e conheceu o “professor Edvaldo”, um sujeito sensacional
nar e alguns meses depois foi para a primeira competição em Nique lhe deu a oportunidade de evoluir. Evoluir sim, pois Deus
terói, no Rio de Janeiro, em 2001. Chegando lá, viu centenas
o havia dado o dom de jogar e transformar vidas. “Fiquei mui- de atletas amputados e disputou sua primeira partida. Naqueto feliz em começar a jogar, mas em poucos meses descobri que
le momento decidiu traçar sua carreira e chegar à seleção branão poderia participar dos campeonatos, isso me deixo bastan- sileira. Demorou algum tempo, mas em 2009 foi convocado e
te triste a ponto de pensar em desistir da escolinha. Alguns me- dali não saiu mais. Está entre os convocados até hoje e pôde reases depois o professor organizou um torneio interno, convidan- lizar um dos seus sonhos de criança: ser um jogador de futebol.
do algumas equipes e falando sobre mim, o ‘Rogerinho’ que iria
Entre seus planos para o futuro está em fazer que modalijogar. Foi uma mega surpresa! Fiquei ansioso com a minha es- dade tenha o apoio que merece. Diz que até já sonhou em ver
treia, creio que na cabeça dos jogadores das outras equipes pas- o Futebol de Amputados nas Paralimpíadas. Mas deixou de sosava coisas do tipo: - E agora vou marcar esse cara, vou chegar
nhar pois o comitê paralímpico brasileiro não vê oportunidade.
nele. Mas muitos não me marcavam não chegavam e meu time “Existem mais de 50 países praticando a modalidade, faz mais de
tocava a bola para mim, e eu fazia gols, muitos gols”, relembra
30 anos que temos o futebol de amputados, mas as últimas reuao suspeitar que já pode ter passado dos mil gols.
niões não foram favoráveis.” Em 2015, R9 assumiu a vice presiRogerinho é formado em gestão financeira e empresarial, dência da Associação Brasileira de Desportos para Deficienatualmente estuda inglês, mas mira no futuro fazendo pós-gra- tes Físicos (Abddf), tendo colocado muita coisa em pratica. “No
início tínhamos oito equipes, hoje temos 26. Ajudei a criar alguduação em gestão pública.
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Arquivo pessoal

Reprodução

Rogerinho no programa
Baita Amigos ao lado do
apresentador craque Neto

Sentado no gramado com o uniforme da Seleção
Brasileira de Futebol de Amputados

mas equipes em vários locais do Brasil. É uma evolução e posso
afirmar que fiz parte da nova geração da modalidade no país.”
Rogerinho avalia que suas características e qualidades como
jogador e ser humano se misturam. Acredita que servir o próximo é algo que Deus colocou nele. Se diz sempre bem humorado, buscando o melhor para as pessoas que necessitam de algum tipo de apoio.
Como jogador de futebol espera, um dia, conhecer “Ronaldo Fenômeno”, por tudo que ele superou, todas as dificuldades
e por tudo o que conquistou.

Limitações

“Olha não veja limitações em mim, graças a Deus fui restaurado, tenho uma vida boa!” Dessa Forma Rogerinho agradece a
Deus todos os dias por ter nascido assim, por ser essa pessoa.
“Não reclamo, não murmuro, pois sou feliz sendo assim!”

Treinamento
Ele afirma que adora treinar, principalmente treinos de finalização. “Não é à toa que tenho mais de 500 gols oficias na carreira. Meu treinamento é de alto rendimento, quando a comissão
técnica organiza esses treinos me ajuda muito dentro do campo.”

Conselho
Quando questionado sobre qual conselho daria a um recém
amputado ou a um deficiente que quer praticar esporte, ele respondeu: “Costumo dizer, não só em minhas palestras, mas quando recebo uma mensagem ou ligação - falando de uma pessoa que
acabou de ser amputada -, que a vida as vezes tenta mostrar que
tudo acabou, mas Deus sabe de todas as coisas. Que o momento é delicado, mas que no decorrer dos dias, Deus mostrará que
Ele tudo pode, basta confiar e acreditar nEle e em você também.
Digo que o esporte foi a melhor ferramenta para voltar a ser a
pessoa que eu era, e até melhor do que eu era.”

Qual o seu estilo de
música predileto?
Gospel

Qual é o seu
maior luxo?
Ter saúde!

Fé?
Em Deus!

Jesus?
A vida!
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Siga Rogerinho no Instagram
@rogerinhor9

Deus é 10!
Rogerinho “R9” é o maior artilheiro mundial
de Futebol de Amputados com 549 gols. Além de
marcar gols dentro de campo, o jogador conduz um
projeto em sua cidade natal, onde leva o Futebol
de Amputados para outros indivíduos com as mesmas dificuldades que ele encontrou no início de sua
jornada. A iniciativa começou em 2009 e fez surgir
a Smel Mogi Só Vida, que hoje também conta com
a parceria do Sport Clube Corinthians Paulista.
Ainda sobre os títulos, Rogério é atualmente
hexacampeão da Copa do Brasil, hepta Paulista,
penta Brasileiro, além de ter conquistado quatro
vezes a Taça da Superação e a Taça da Cidade de
Mogi das Cruzes e duas vezes o Open do Nordeste.
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Robson Staines

detalha abuso e conta como
teve a vida transformada

H

á quase 30 anos, Robson Staines abandonou o passado e se tornou
uma nova pessoa. Nesse tempo, se casou, teve quatro filhos e três
netos. Mas sua infância e início da vida adulta foi marcada por abusos, homossexualidade e prostituição, situações essas que ficaram
no passado após um encontro genuíno com Jesus.
Sua história de superação foi contada no livro “Eu Existo e Não Estou Sozinho”
que será lançado em janeiro de 2022. A obra é autobiográfica e traz elementos
técnicos e terapêuticos. Além disso, no livro encontraremos pesquisas científicas que prometem causar muita polêmica na sociedade brasileira, pois são estudos que comprovam que não existe um gene gay, que seria o elemento biológico que comprovaria que uma pessoa nasce homossexual.
“Este livro não é só uma história de um ex-gay, mas de um ex-gay, um ex-travesti, uma pessoa que foi abusada aos 11 anos de idade e que se tornou homossexual
aos 13. Há 25 anos sou casado, tenho filhos, netos e nunca tive recaídas”, diz ele.
Quando Robson diz ‘eu existo e não estou sozinho’, de forma clara, ele quer
afirmar que existem outros ex-gays, ex-travestis e ex-transex que estão por aí
transformados pelo poder de Deus.
Robson demorou três décadas para contar sua história em livro, mas ao longo desses anos seu testemunho serviu para alcançar muitas pessoas.
Ele já foi chamado para participar de programas de TV de grande relevância
nacional, como o Superpop, da apresentadora Luciana Gimenez; Casos de família, com Christina Rocha; o Na Liga, da Band; entre outros.
“Participei de mais de 50 programas com o tema ‘ex-gay’”, revela Robson Staines ao lembrar como a mídia é importante para que histórias como a dele cheguem até outros homens e mulheres que querem mudar de vida.
E sua transformação é tão relevante que ele foi chamado em 24 junho de
2015, a convite da Dra. Marisa Lobo e do escritor Claudemiro Ferreira, para
participar de uma audiência pública sobre a resolução do Conselho Federal
de Psicologia que impede que psicólogos prestem atendimento para homossexuais insatisfeitos.
Nesta audiência da Comissão de Direitos Humanos, liderada pelo deputado
Pastor Marco Feliciano, estava toda a Frente Parlamentar Evangélica e o atual
presidente da República, Jair Bolsonaro, que na época era deputado federal.
Ele foi chamado para o debate por ter tentado ajuda psicológica várias vezes,
mostrando seu incômodo em ser homossexual e nunca recebeu apoio dos profissionais. “O psicólogo sempre me direcionava a me assumir como gay”, conta.
Foram várias tentativas até encontrar ajuda em profissionais cristãos que tiveram a sensibilidade de ouvi-lo e ajudá-lo.
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Eu existo
Desde que começou a compartilhar sua transformação, Robson
sente na pele o preconceito que a
sociedade tem contra os ex-gays.
“As pessoas sempre dizem que não
existe ex-gay, que é até possível
ficar um tempo sem se relacionar
com alguém do mesmo sexo, mas
que depois a pessoa volta para a
prática”, disse.
Mas isso não aconteceu com ele.
“Eu esperei todos esses anos para escrever essa biografia para poder provar que é possível sim deixar a prática homossexual. Essa biografia é
a prova que Deus tem poder para
transformar uma vida. Eu estou todos esses anos firme na presença de
Deus e livre deste pecado”.
Durante muito tempo Robson
atuou como missionário da Igreja
Batista, foi pastor da Assembleia
de Deus e hoje é bispo do Ministério Presença, além disso, ele também atua no Conselho Apostólico Internacional de Pastores da
Cidade de Guarulhos.
Seu ministério vai além das paredes da igreja, pois sua história
representa um grupo de pessoas
que lutam para serem reconhecidas. “A sociedade rejeita o gay e o
ex-gay. Sofri preconceito tanto no
meio social, quanto dentro da Igreja.
A Igreja também não está preparada
para lidar com o assunto”, completa.
E Robson não está sozinho nesta luta, ele representa milhares de
ex-gays e tem sua trajetória admirada pela psicóloga cristã Marisa
Lobo, quem escreveu o prefácio do
livro, uma profissional que sempre
defendeu a liberdade do terapeuta ajudar pessoas que não estão satisfeitas em viver a prática homossexual e que ouviu várias histórias
de pessoas que, assim como ele, foram transformadas.
Ciente de que existem muitos que
precisam desse apoio para provar
que existem e que devem ser respeitados por suas histórias, o autor
revela neste livro tudo o que passou e como tem conseguido sobreviver diante dos questionamentos,
críticas e perseguições.
Inclusive, o livro tratará das
questões de como aconteceu sua
libertação total contra o desejo
homossexual.

www.exibirgospel.com.br
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A Igreja
precisa se
levantar
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Robson foi acolhido quando se tornou evangélico, mas hoje
entende que além de tratar os ex-homossexuais com amor, as
igrejas precisam estar preparadas para tratarem sobre o tema.
“A melhor forma seria através de palestras, seminários e estudos que tratem do assunto e quando alguém chegar na igreja
com este histórico, ele deve ser tratado de uma forma mais específica”, ensina.
O livro “Eu Existo e Não Estou Sozinho” não é voltado apenas
para ex-homossexuais, mas também para quem irá receber essas vidas nas igrejas, nos consultórios e todos aqueles que
têm interesse pelo tema.
Robson Staines acredita também que a
Igreja precisa se levantar para tratar sobre
este assunto, inclusive se colocando contra
as igrejas inclusivas que estão em crescimento no Brasil.
“Para mim, não são igrejas, são seitas. A
Palavra de Deus é clara que Ele não aceita a prática e essas igrejas confundem as
coisas, ignoram versículos da Bíblia e eu
não acredito neste evangelho que é pregado por elas”.
Outro assunto que Robson faz questão de alertar aos evangélicos é sobre
a entrada da ideologia de gênero nas
escolas e nos conteúdos de entretenimento para crianças.
Com conhecimento de causa,
ele entende que tais materiais
também devem ser tratados
como um abuso contra elas.
“A ideologia de gênero está pegando pesado com as crianças, com a mídia e as redes
sociais, de forma deliberada, afetando as crianças. Para mim isso é um
abuso também, porque uma coisa é você
viver algo e outra colocar em você uma ideia,
não deixar você descobrir algo, mas passarem para você o que não
é normal”, disse.
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Projeto musical
para 2022
Robson Staines também é cantor e prepara o lançamento
de um EP com a previsão de lançar o primeiro single em fevereiro de 2022.
Cantando desde os 5 anos, ele chegou a se apresentar em
palcos seculares antes de sua conversão e agora decidiu usar
este talento para atrair mais pessoas para Jesus. “Cantar para
o mundo foi uma experiência de aprendizado. Louvar a Deus é
algo sobrenatural” revela.
Todas as seis canções que fazem parte deste projeto são autorais. “São canções muito marcantes”, adianta ele revelando alguns títulos como “Ainda há esperança”, “Deus acredita em você”,
“Verdadeiro Amor” e “Não é o fim”.
Sobre os ritmos, as músicas se encaixam no estilo adoração,
pop e pentecostal. Todas elas trazem uma linha profética. “São
canções que ajudarão a ver que sua vida tem solução, que existe
um Deus que pode mudar a sua história e a sua situação”.
A cada mês uma faixa será lançada nas redes sociais com produção de Edmilson Braga. E no Youtube cada uma delas
ganhará um videoclipe especial. “O que posso dizer
é que estas canções, com certeza, vão impactar as nossas vidas”, adianta Robson.

Projetos futuros
O livro é um dos principais projetos de Robson Staines para 2022, mas não é o único. No próximo ano ele
pretende focar em um projeto antigo que visa tratar de
crianças que foram abusadas sexualmente.
Os números de vítimas deste crime no Brasil são grandes: das 95 mil denúncias de violência contra crianças
e adolescentes que foram registradas em 2020, mais
de 14 mil corresponderam a denúncias de abuso sexual.
Através de uma fundação, Robson pretende acolher
e ajudar crianças que, assim como ele, tiveram suas vidas marcadas por um crime que não fere apenas o corpo, mas também a alma e o espírito.
Outros projetos futuros que o pastor possui é criar um
centro de acolhimento para homossexuais que desejam
mudar de vida, pois Robson Staines percebe um grande
problema com os homossexuais egodistônicos, pessoas
que precisam de muita ajuda psicológica, mas todos que
querem ajudar esse grupo, são vetados pois o STF, em
24 de abril de 2019, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, proibiu o atendimento aos homossexuais ao suspender uma decisão de segunda instância sobre o tratamento de reorientação sexual com psicólogos.
Em sua participação em 2015 na Comissão de Direitos Humanos, Robson Staines, defendendo a liberdade
de acesso ao atendimento psicológico, disse que “a grande maioria dos consultórios de psicologia são uma fábrica de homossexuais”.
Como ele teve acesso a pessoas que puderam ajudá-lo, hoje ele pretende ajudar muitas outras pessoas que
querem ser transformadas.
Sobre sua vida pessoal, além de servir a Deus como
bispo e levar seu testemunho pessoal para todo o mundo, Robson Staines atua como personal stylist, produzindo o melhor da moda.
Questionado sobre um futuro político, Robson não
descarta interesse, mas que buscaria saber se é essa a
vontade de Deus antes de aceitar uma oportunidade.
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GOURMET

O cantinho do Chef Daniel
>

A receita peculiar que escolhi, um clássico típico da cozinha nordestina

12

Baião de Dois

>

Ingredientes

Modo de preparo.

• 1 kg de feijão fradinho ou feijão de corda.
• 1 kg de arroz agulhinha.
• 400 gramas de carne seca.
• 500 gramas de queijo coalho .
• 300 gramas de linguiça defumada.
• 300 gramas de bacon cortado em cubos.
• 2 cebolas médias cortadas a Juliana.
• 6 dentes médios de alho.
• Manteiga de garrafa QB.
• 1 colher de café de colorau.

Em uma paellera ou como preferir acrescente, um pouco
de azeite, colorau, bacon, cebola, dentes de alho amassados, e a linguiça cortada em cubos e frite os em fogo baixo.
Em seguida acrescente a carne seca em cubinhos ou
desfiada dessalgada.
Mexa com uma espátula e acrescente o queijo coalho em cubinhos e o feijão fradinho já cozido e escorrido.
Acrescente manteiga de garrafa a gosto.
Desligue o fogo.
Acrescente o arroz já cozido mexendo tudo levemente para misturar todos os ingredientes.
Se preferir coloque um pouco de coentro picadinho
ao mexer.
Decore seu Baião com lascas de queijo coalho por cima
e pimenta biquinho.
Sirva em seguida.
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CHEF Daniel
Jesus do Amaral
Formado em Hotelaria com TCC em
gastronomia pela Faculdade Uniesp SP.
Cursou o Senai Alimentos Barra Funda,
nas modalidades, Confeiteiro, Pizzaiolo e
Fabricação de massas alimentícias.
Atua gravando na Rede Brasil de
televisão no programa Lucimara Parisi.
Contato para realizações de almoços,
jantares, festas, casamentos entre outros.

13

Pulo do gato para o feijão ficar firme.
Coloque o para cozinhar.
Quando começar o chiado do pino da panela de pressão, conte 3 minutos e desligue tirando imediatamente
de sua pressão e escorra para ter um resultado al dente.
O Chef apoia e indica.
Trino Pão de Queijo o melhor no mundo.
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MÚSICA

Gospel X Secular:
Pode sair água doce e água
amarga da mesma fonte?
Leiliane Lopes

A
14

polêmica é antiga, mas nas últimas semanas voltou
a dividir opiniões na internet: um músico evangélico pode trabalhar no mercado secular? Ou ainda:
um cantor não convertido pode gravar músicas religiosas?
A primeira questão causou grande discussão quando a
cantora Priscilla Alcântara decidiu trocar o gospel pela
música pop, seguindo assim uma profecia que recebeu de
que seria colocada em alguns ambientes para ser sal e luz.
Os fãs não entenderam a decisão da artista que, inclusive, já anunciou que escreveu uma música para o Carnaval.
Neste mesmo sentido, o cantor João Figueiredo - amigo pessoal de Priscilla - resolveu que não vai mais “comercializar” música gospel e que vai seguir como artista abordando outros temas em suas canções.
Em seu Instagram, ao responder um seguidor em 21 de
outubro, ele declarou: “Sou cantor, comecei no gênero gospel, comercializando louvores e não faço mais parte desse
mercado. Não significa que não sou mais cristão, não significa que vocês não vão me ver cantando louvor. Só significa
que eu não vou comercializar esse tipo de música”.
Filho de pastores da Igreja Bola de Neve, João disse que
continuará cantando músicas cristãs dentro da igreja e até
mesmo no Instagram, mas que não fará mais músicas religiosas para vender.
O próximo álbum do cantor, a ser lançado em 2022, já
não será voltado para o público cristão. “Meu desejo é me
comunicar com pessoas, sejam elas quem for, cristão ou não
cristão”, disse ele. “Eu quero falar sobre coisas que não necessariamente se enquadram nesse gênero, sobre romance,
o amor que eu sinto pela minha esposa, quer contar coisas
da nossa história, coisas do dia a dia, que não seriam coerentes no meio gospel”, explicou o marido de Sasha Meneguel.
Priscilla e João não são os únicos que trocaram o gospel
pelo secular. Há outros nomes que fizeram essa transição
recentemente e geraram muitas críticas no meio evangélico:

Perlla

Perlla era um dos principais nomes do
funk e trocou tudo para acompanhar seu
então esposo, Cássio Castilhol, com quem
teve duas ﬁlhas. Anos depois, Perlla voltou
para a música secular.

>

Jotta A
Nascido em lar evangélico, JOTTA A
se tornou conhecido nacionalmente
após se destacar no Programa Raul Gil.
Na adolescência, porém, resolveu
se assumir homossexual e desistiu
de cantar música gospel.

João Figueiredo

>
CANTORES SECULARES QUE VIERAM PARA O GOSPEL
Enquanto há muitos cantores deixando o mercado evangélico, outros procuram usar o talento divino para aproximar pessoas à Palavra de Deus.
Um deles é Luciano Camargo, o cantor sertanejo teve
um encontro real com JESUS e desde então passou a se envolver com a música gospel, gravar e fazer eventos.
Mesmo mantendo a dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo, Luciano está cada vez mais dedicado ao ministério como cantor solo.
Assim como ele, nomes como Rodolfo Abrantes, Baby
do Brasil, Chris Duran, Waguinho, grupo Fat Family e
muitos outros deixaram a carreira secular para se dedicar
exclusivamente ao gospel após se tornarem evangélicos.

Ton Carfi e Livinho

Sarah
Sheeva

Priscilla
Alcântara
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Fernandinho
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MÚSICA

Sarah Sheeva

Ton Carfi
16

Cantor secular pode
gravar música religiosa?
Outra grande polêmica que sur- “não há comunhão da luz com as trevas”,
comentar em defesa de Fernandinho.
giu nas redes sociais envolve canto- logo essas parcerias musicais não deEx-integrante do grupo SNZ e fires evangélicos que passaram a gra- veriam existir.
lha dos músicos Pepeu Gomes e Baby
var canções em parceria com artistas
Ton Carfi não gostou da opinião de
do Brasil, Sheeva falou dos perigos
seculares.
seu colega de ministério e atacou ar- dessa ligação entre secular e gospel.
O cantor Fernandinho foi o primei- tistas que apoiaram Fernandino. Carfi “Todos os shows são cultos disfarçaro a criticar essas parcerias e criou um
tem canções gravadas com o funkeiro
dos”, alertou.
verdadeiro ‘climão’ com seus amigos
MC Livinho e o pagodeiro Dilsinho.
Sheeva disse também que é espicantores como Ton Carfi que tem inNessa troca de farpas,a pastora Sa- ritualmente perigoso que uma músivestido em feats com artistas seculares.
rah Sheeva, que tem uma visão radical
ca seja religiosa ministrada por pesNa visão do autor de “Faz Chover”, a respeito da música secular, resolveu
soas que não são consagradas no altar.

>
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Parcerias que
furam a “bolha”
Para o especialista em marketing musical Rafael Ramos, há uma razão para que os feats entre cantores gospel e seculares esteja em alta:
eles furam bolhas.
“As collabs (ou colaborações) são usadas pelos
artistas desde os tempos da mídia física, quando ainda eram chamados de participações especiais. Com a consolidação das plataformas digitais, eles se tornaram uma excelente estratégia
para que o artista consiga furar a própria bolha
e assim atingir um público diferente que talvez
nunca ouviria seu trabalho pelo caminho mais
convencional”, explica ele para a Revista Exibir.
Imagina só um fã do MC Livinho ouvindo “Minha Vez”, uma música que foge completamente das letras que o funkeiro está acostumado
a gravar. Certamente essa pessoa estará recebendo uma mensagem religiosa que pode tocar o seu coração.
“A partir do momento em que o artista gospel
tem em si o conceito de ‘anunciar o Evangelho
a toda criatura’, as collabs acabam sendo uma
forma de que ele atinja aquele público que normalmente não ouviria uma música evangélica
ou entraria em uma igreja”, ensina Rafael que
é encorajador deste tipo de parceria.
O especialista explica que as plataformas
digitais exibem a música em colaboração nos
dois perfis, assim, quem segue o artista secular
em plataformas como Spotify, Deezer, Resso e
outras, também recebe a música religiosa que
ele gravou com o artista evangélico em sua biblioteca de músicas.
“Então, ao invés de ver com preconceito ou
cercar o tema com uma religiosidade exagerada, o cantor gospel deve ver isso como uma ferramenta para levar a Palavra de Deus para pessoas que talvez nunca parariam para ouvir o som
dele”, completa Ramos.
Outro feat entre secular e gospel que fez
muito sucesso foi Kemilly Santos com César
Menotti & Fabiano. Menotti é evangélico, mas
nunca seguiu carreira no segmento religioso.
Assim como ele, Simone, da dupla com Simaria, também é evangélica e não pretende deixar o sertanejo para gravar louvores.

Rafael Ramos
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Simone

Kemilly Santos e a dupla Menotti & Fabiano
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Banheiros coletivos

colocam mulheres e crianças em risco

E
18

m defesa das pessoas transexuais, vários estados norte-americanos adotaram políticas de banheiros unissex,
permitindo que o usuário escolha entrar no banheiro segundo o sexo que ele se identifica.
A Virgínia (EUA) é um desses estados que têm leis que autorizam pessoas trans a usarem banheiros coletivos e foi em um
desses ambientes, mais precisamente em uma escola do condado de Loudoun, que uma adolescente trans violentou sexualmente outras alunas.
Um dos casos se tornou notícia internacional após Scott
Smitt, pai de uma menina de 15 anos, ser preso por agressão
ao entrar em uma luta corporal com a direção da escola onde
sua filha foi estuprada.
O acusado, um garoto de “gênero fluído” que usa saia, praticou o crime em 28 de maio deste ano, sendo apontado como autor de outros crimes sexuais contra seus colegas de escola. São
duas denúncias de “sodomia forçada, uma de sodomia anal e uma
de felação forçada”, segundo informações do The Daily Wire.
A escola nega que os atos aconteceram em suas instalações.
Esse é apenas um entre outros casos de violência sexual em
banheiros unissex coletivos, o que tem ascendido um debate cada
vez mais acalorado não apenas nos EUA, mas também no Brasil.

Políticos conservadores
se posicionam em suas
cidades e Estados
A deputada estadual Mara Lima (PSC), apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná para impedir
que os estabelecimentos comerciais instale banheiros coletivos unissex.
O texto diz: “Fica vedada a instalação de banheiros denominados unissex em repartições públicas e privadas, bem como em
estabelecimentos comerciais do Estado do Paraná”.
No projeto de lei, Mara Lima ainda explica o que seria o banheiro sem gênero: “Considera-se banheiro unissex o banheiro
de uso comum, não direcionado especificamente ao gênero masculino ou feminino”.
Pelas redes sociais, a parlamentar - que também é cantora
evangélica - explicou os motivos que a fizeram propor tal projeto: “Não é possível um banheiro unissex coletivo que vai ser
usado por todos e todas sem restrição. E o cuidado com as nossas crianças, mulheres e adolescentes? Essa é uma porta que se
>
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Mara Lima

>
abre para o abuso, pedofilia e assédio. Nós não podemos permitir um negócio desses”.
Na capital mais nova do país a discussão já acontece há alguns anos. Em 2017, o vereador Filipe Martins (PSDB), ligado
à Assembleia de Deus Madureira, apresentou na Câmara Municipal de Palmas (TO) um projeto de lei que proíbe a instalação de banheiros unissex coletivos na cidade.
Na época, a Universidade Estadual do Tocantins no campus de Araguaína normatizou o uso de banheiros unissex, ascendendo o debate do estado.
Martins justificou seu projeto destacando uma reportagem
sobre uma escola de ensino médio em Wisconsin (EUA) que fechou um banheiro unissex após o estudante de 18 anos ser preso por agressão sexual a uma criança.

Filipe Martins

O projeto de lei Nº 017/2017 foi aprovado na
Câmara Municipal em dezembro de 2020 proibindo “a instalação, a adequação e o uso comum de
banheiros públicos por pessoas de sexos diferentes, que não sejam destinados
aos sexos masculino e feminino, nas Escolas Municipais, Secretarias, Agências, Autarquias,
Fundações, Institutos, Banco
do Povo e Shoppings do Município de Palmas”.
A prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) vetou o projeto
aprovado. Mas os vereadores se uniram e derrubaram
o veto, garantindo assim que
Palmas fosse uma das principais cidades do país a legislar
sobre o tema.

19

Cinthia Ribeiro

Já na capital paulista, a autoria do projeto de mesmo teor é
assinada pelo vereador Rinaldi
Digilio (PSL). O texto destaca
a proibição de banheiros coletivos unissex em espaços frequentados por crianças como
shoppings, escolas, padarias e
outros estabelecimentos.
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Em sua justificativa, Digilio, pastor presidente da Igreja Quadrangular Família Global, também aponta para os perigosos
que mulheres e crianças podem sofrer nesses espaços mistos.
“Temos que evitar expor mulheres e crianças aos riscos de abusos
e outros crimes”, disse ele nas redes sociais.
Cidades como Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE),
Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), e outras também estão discutindo sobre proibir banheiros coletivos onde homens e mulheres possam entrar.

Joana Prado é
“cancelada” por
ter medo de usar
banheiro misto

20

A empresária Joana Prado mora nos EUA com seu
marido, Vitor Belfort, e seus filhos há muitos anos e recentemente se envolveu em uma polêmica ao mostrar
medo de usar um banheiro coletivo com sua filha que
ainda é adolescente.
Em um vídeo postado nas redes sociais, a ex-modelo
aparece com a filha questionando aos seus seguidores
o que eles achavam de um banheiro misto.
Nos comentários, várias mulheres relevaram medo
de abuso sexual e assédio. Muitas discutiam que, se são
assediadas na rua - com várias pessoas olhando - o que
poderia acontecer com as mulheres em uma espaço
como um banheiro coletivo onde homens e mulheres
estivessem juntos.
Mas para muitos internautas, Joana foi “transfóbica”
por levantar o debate e mais uma vez os grupos pró-LGBTQ+ se organizaram e foram até as empresas que
pagam para aparecer nas redes sociais do casal Belfort
para obrigá-las a romper o contrato com o casal. Diante
da pressão, uma das empresas realmente resolveu rescindir com Joana e Vitor.

Joana Prado questiona o uso de banheiros coletivos
por homens e mulheres e é acusada de “transfobia”

>
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Na capital paulista o assunto será debatido
através do PL do vereador Rinaldi Digilio

Governo de Minas Gerais veta
projeto que multava empresas
sem banheiro unissex
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo,
aprovou em setembro um projeto de lei (PL 2316/2020) que
multava os estabelecimentos comerciais que não disponibilizassem banheiros unissex.
De autoria do deputado André Quintão (PT), o texto previa
multa de até 175 mil reais para empresas que se opuserem a
qualquer situação relacionada à ideologia de gênero do cliente.
A instituição social mineira Guardiões da Infância e da Juventude foi uma das organizações que se posicionaram contra o projeto, alegando que o referido projeto “oferece riscos
de grande magnitude a nossas crianças e nossos adolescentes”.
Em nota, a associação diz que “caso tal proposição seja sancionada, abre-se a possibilidade, por exemplo, de que homens
possam frequentar banheiros femininos, em escolas ou quaisquer estabelecimentos comerciais, como shoppings e restaurantes pelo simples fato de que não se poderá impedir a entrada de
quem diga que naquele dia está se sentindo mulher”.
O governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema
(Novo), em 17 de setembro, resolveu vetar o projeto aprovado pelos deputados estaduais.

®GODPOWERFUL.COM
A Hist
História por trás da Marca ‘’e-commerce’’

FEEL WITH GOD

Nossa Marca nasceu a partir de um sonho, trazer e fazer o bem através da mensagem simbólica que é
Transmitida. Esse sonho representa a busca pela realização de um ideal, constitui a essência de quem somos
E buscamos fazer. Estamos comprometidos em lembrar a todos que, acima de tudo, Deus é o todo
Poderoso, criador do universo, ele está no controle de tudo, e sempre opera as coisas para o nosso bem.
A MARCA GOD POWERFUL está registrada em diversos países. Criamos algo com amor, exclusivo para se
Destacar, com o propósito de representar o que temos de melhor a oferecer para o próximo. Da inspiração
O Design incrível de “GOD”, independente de qualquer religião, está na missão de transmitir uma
Mensagem de fé e esperança, de forma autêntica e contemporânea. Buscamos agregar um significado
Especial em nossos produtos, carregando um conceito diferente do que já foi visto em qualquer
Outra marca. Esperamos inspirar muitas pessoas a seguirem o mesmo propósito, pois, temos que o valor
Intelectual é o que importa no final. A Marca foi desenvolvida pelo empresário Kevin Theo Gentil.
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Mulheres
são maioria entre vítimas
de violência sexual

D

ados da Pesquisa Nacional da Saúde (PNS)
divulgada em maio de 2021 mostram que
8,9% das mulheres brasileiras já sofreram
algum tipo de violência sexual na vida. Entre os homens o número é de 2,5%.
No Rio de Janeiro os casos de abuso sexual no
transporte coletivo é tão frequente que uma lei sancionada em 2017 estabeleceu um vagão nos trens
exclusivo para mulheres.
Mas nos dias atuais, o mesmo Estado que separa homens e mulheres nos vagões, agora tenta debater se pessoas de sexos diferentes podem usar
o mesmo banheiro.
Para evitar que isso aconteça, o deputado Charlles Batista (PSL) pede no projeto de lei 4996/2021 a
proibição da instalação de banheiros do tipo unissex
em lugares públicos e comerciais do Rio de Janeiro.
O texto apresenta uma alternativa para a questão: estabelecer um banheiro único onde qualquer
indivíduo - independente de sexo - possa utilizar.
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Charles Batista
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO
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Para juristas evangélicos
não foi homofobia

24

Maurício Souza

Q

uando a DC Comics anunciou que o novo
Superman será bissexual, muitas pessoas
se manifestaram nas redes sociais lamentando transformar um personagem clássico para
atender a uma agenda globalista.
Entre os críticos está o jogador de vôlei Maurício Souza, 33 anos, que postou a foto de divulgação do quadrinho onde Superman beija um amigo
com a seguinte legenda: “Ah, é só um desenho, não é
nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”.
Os usuários do Instagram geraram polêmica em
volta da declaração, acusando-o de cometer homofobia. Procuraram o Minas Clube para cobrar um
posicionamento e foram ainda mais longe: cobraram os patrocinadores do clube para que Maurício fosse demitido.
Dias depois, sem aguentar a pressão das redes
sociais, o clube mineiro rescindiu o contrato com o
atleta. O mesmo foi decidido por Renan dal Zotto,
técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que resolveu tirá-lo do time dizendo que a Seleção “não tem
espaço para profissionais homofóbicos”.

>
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A Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE)
emitiu uma nota sobre o caso Maurício Souza citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, que garante a liberdade de expressão. “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências,
ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias
por quaisquer meios, independentemente de fronteiras”, diz o artigo.
Outros documentos internacionais assinados pelo Brasil também garantem esta liberdade como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 19) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 13), além da própria Constituição Federal
em seu artigo 5º.
Diante desses documentos, a ANAJURE entende que não há
crime na posição do atleta. “Não há base jurídica para se configurar
o crime de homofobia. No texto do jogador, não se verifica nenhum
estímulo à prática de agressões ou à sujeição de pessoas LGBTs a situações humilhantes, havendo, apenas, um posicionamento divergente quanto à promoção de um material literário de uma empresa.
Manifestações assim estão plenamente resguardadas pelo direito à
liberdade de expressão”, diz nota da entidade.
Os advogados Thiago Vieira e Jean Regina, do Instituto Brasileiro de Direito Religioso (IBDR) também abordaram o assunto
em um artigo para o jornal Gazeta do Povo defendendo a liberdade de expressão e de crença garantida na Carta Magna.
Os especialistas ainda falam que a decisão do STF (ADO 26) a
respeito do crime de homofobia é muito claro: “somente poderá ser
considerado homofóbico se, apenas e tão somente se, for discriminatório e incitar a violência”. Este não foi o caso do post feito pelo
jogador de vôlei em suas redes sociais.

Thiago Vieira e Jean Regina
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“Lei Maurício Souza” torna
crime o “cerceamento ilegítimo”
de liberdades
A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF)
apresentou o projeto de lei 3911/2021
que tem como objetivo prever o crime de
cerceamento ilegítimo.
Batizado de “Lei Maurício Souza”, o
texto acrescenta o art. 146-A ao Código
Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) para impedir que outras
pessoas tenham suas liberdades cerceadas de forma ilegítima.
A redação do artigo 146 determina a
prisão de dois meses a um ano, ou multa,
para quem “cercear ou tentar cercear, publicamente, por qualquer meio, a opinião
de alguém, sobre qualquer tema de interesse público, político, religioso ou social”.
Evocando as liberdades garantidas pela Constituição Federal,
Kicis justifica seu projeto dizendo que “não se pode admitir que, pelo
simples fato de emitir opinião em sentido contrário aos interesses de
qualquer grupo social, o autor da crítica sofra, em razão disso, consequências indesejáveis, notadamente em sua vida particular e em seu
trabalho, ainda mais quando o comportamento relativo à manifestação de opinião não se enquadra em qualquer ilicitude”.
Apresentado no início de novembro de 2021, o PL 3911 ainda
está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara Federal na data de fechamento desta edição. (Acompanhe
a tramitassão do projeto pela internet acessando bit.ly/lei_mauricio)

“COMUNIDADES RADICAIS”
FORÇARAM A DEMISSÃO
DO JOGADOR
Em um áudio ao qual o UOL teve acesso, o diretor
do Minas Clube, Elói Lacerda de Oliveira Neto, aparece dizendo que a demissão aconteceu para proteger o atleta de “comunidades radicais” - grupos ativistas - que se posicionaram contra o jogador de vôlei.
Lacerda chegou a dizer que Maurício Souza não
é homofóbico e que mantê-lo no time ficou insustentável diante da pressão que esses grupos fizeram junto aos patrocinadores.
“Temos que ser proativos. Essas comunidades radicais são ativas. Eles foram na presidência da Melitta na Alemanha, na Fiat na Itália, e nós ficamos literalmente rendidos. Havia milhares de manifestações
contra Minas, contra Maurício. Ele não foi mandado
porque ele é homofóbico, ele não é homofóbico. A declaração dele é pessoal dele. Ele foi mandado embora para a proteção dele e para a proteção do Minas”,
diz Lacerda.
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Atleta perdeu o emprego no Minas Clube e foi
dispensado da Seleção Brasileira de Vôlei
Postagem do atleta que o levou a ser acusado de homofobia
www.exibirgospel.com.br
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PRODUÇÃO MUSICAL

EDMILSON BRAGA:
22 ANOS ELEVANDO A QUALIDADE DA
MÚSICA GOSPEL NO BRASIL

Exibir Gospel: Há quantos anos o senhor trabalha com Produção Musical?
Edmilson Braga: São 22 anos como
músico e 18 anos como produtor musical.
Exibir Gospel: Qual o maior diferencial do seu trabalho?
Edmilson Braga: O diferencial é que
além do trabalho de produção musical, oferecemos um projeto completo
como clipe, foto, design, plataformas
digitais e até gestão de redes sociais
e marketing. Tudo isso é muito importante hoje para um projeto mais sólido.
Exibir Gospel: Além do EP do Robson Staines, o senhor já trabalhou com
muitas outras bandas do gospel. Pode
citar algumas delas?
Edmilson Braga: Fui produtor de
nomes como Ronaldo Santos, Shirley
Carvalhaes, Fogo no Pé, Aline Santana,
Rose Nascimento, Ardendo em fogo
entre outros.
E como músico tive a honra de estar
com nomes como Aline Barros, William
Nascimento, Rose Nascimento, Álvaro
Tito e muito mais. Também tive experiências com artistas seculares, entre
eles a Banda Brasil e Seu Jorge.
Exibir Gospel: Muitos músicos querem lançar seus projetos em 2022 e não
sabem por onde começar. O que o senhor diria para essas pessoas?

28

>

Dezembro | 2021

www.exibirgospel.com.br

Edmilson Braga: Para lançar novos
projetos, cantores precisam primeiramente procurar um produtor musical,
pois esse profissional irá ajudar desde
a escolha do repertório até o final do
projeto como clipe e plataformas digitais e outras coisas mais.
Tudo é uma sequência, não é legal
ter uma boa composição e não ter um
bom produtor musical. Não é legal ter
um bom produtor e não boas composições, bons músicos, um bom estúdio
e assim por diante.
Exibir Gospel: Qual dica o senhor
daria para um cantor ou grupo novo?
Edmilson Braga: A primeira dica é
comece! Pois no início ninguém pode
acreditar, somente você e Deus.
E a segunda dica é faça as coisas
certas, pois hoje não adianta muito
apenas gravar uma música, o ideal é
produzir e gravar a música - quer seja
single, EP ou álbum - e gravar pelo menos um videoclipe que será sua forma
de divulgação.

TEMOS CENTENAS DE
MODELOS ESPERANDO
POR VOCE!

Compre
aqui!
Azulejo

15x15
CM

Azulejo

10x10
CM

Azulejo

20x20
CM
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COMPORTAMENTO

IGREJA É SERVIÇO
ESSENCIAL?
DEBATE UNE PASTORES DE
VÁRIAS DENOMINAÇÕES
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D

urante as grandes guerras e outras epidemias, as
igrejas mantiveram suas portas abertas prestando seus principais papéis: conectar os homens a
Deus, atender aflitos e ajudar os mais necessitados. Mas durante o auge da pandemia de Covid-19, vimos estados e municípios fechando templos, ameaçando pastores e
proibindo até que os escritórios - onde os alimentos são recebidos, separados e distribuídos - funcionassem.
Impedidos de cultuar, a sociedade começou a levantar um
debate interessante: A IGREJA É UM SERVIÇO ESSENCIAL?
Para o pastor Hisrael Ferreira Dias, da Igreja Leão de Judá
em Palmas (TO), a igreja deve ser reconhecida como atividade essencial pelos diversos papéis que ela exerce: provedora da paz, da esperança e do consolo. “Fechando as portas da
igreja, automaticamente se fecha o coração de muitas pessoas
e fecha-se também a esperança, o alento, o refúgio e o refrigério para muitos”, declarou o pastor que é professor de História, pedagogo e teólogo.
O pastor Ildo Rafael, da Igreja Cristã Casa de Oração de

>
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Maceió (AL), analisa a pandemia de Covid-19 de uma forma
sistêmica, diferente das pandemias anteriores que já assolaram a humanidade. “Ela se diferenciou por deixar as pessoas
em casa, por medo ou por opressão, e por fazer com que muitas
instituições deixassem de prestar serviços à população”, disse.
Radialista e membro da Academia Maceioense de Letras,
Ildo Rafael também destacou a importância da igreja para a
sociedade. “A igreja cristã, de um modo geral, tem a missão única de dar assistência espiritual e solidária”.
Para ele, a forma como as igrejas foram tratadas por governadores e prefeitos é bastante preocupante, pois em problemas futuros isso pode voltar a acontecer. O poder de fechar igrejas também preocupa o pastor Diego Lima, da Igreja
Adventista da Promessa. “O estado sequer deveria ter o direito de subjugar à entidade que conhecemos por igreja, pois,
para bem da verdade, essa sagrada instituição se assemelha à
família, ou seja, ambas preexistem em relação ao estado. Entender isso e, mesmo assim, aceitar com bom grado que o estado legisle sobre a igreja não tem sentido algum”, disse ele.

>

Como impedir que as igrejas voltem a ser fechadas?
Após os prejuízos sociais, emocionais,
espirituais e financeiros que o fechamento
das igrejas causou para os membros, pastores e as próprias instituições, começou
um movimento que tem ganhado o país,
que são projetos de lei que visam garantir que a igreja seja reconhecida como atividade essencial.
Se aprovadas, as leis impedirão que,
em problemas futuros - incluindo uma
quarta onda da pandemia de Covid-19,
os templos religiosos voltem a ser fechados, como teme o pastor Ildo. Até o fe-

chamento desta reportagem, a Câmara
dos Deputados ainda não votou o Projeto de Lei 1995/2020 que visa “estabelecer as Igrejas, os templos religiosos de
qualquer culto e as Comunidades Missionárias como atividade essencial para efeito de políticas públicas no âmbito do Poder Executivo”.
Em vários estados e cidades, porém, as
discussões estão avançadas e já há leis que
impedirão que os templos religiosos voltem a ser fechados em situações de calamidade pública.
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Entenda a situação das igrejas em cada Estado brasileiro e sua capital:
Acre - Lei sancionada / Rio Branco - Sem registros*;
• Alagoas - Lei sancionada / Maceió - Lei sancionada*;
• Amapá - Lei sancionada / Macapá - Sem registros*;
• Amazonas - Lei sancionada / Manaus - Lei Sancionada;
• Bahia - Lei sancionada / Salvador - Lei sancionada;
• Ceará - Lei Sancionada / Fortaleza - Lei sancionada;
• Distrito Federal - Lei Sancionada;
• Espírito Santo - Lei sancionada / Vitória - Lei sancionada;
• Goiás - Lei sancionada / Goiânia – Vetado;
• Maranhão - Lei sancionada / São Luís - Lei sancionada;
• Mato Grosso - Lei sancionada / Cuiabá - Lei sancionada;
• Mato Grosso do Sul - Lei sancionada / Campo Grande - Lei sancionada;
• Minas Gerais - Sem registros / Belo Horizonte - Vetado;
• Pará - Lei sancionada / Belém - Sem registros*;
•

Paraíba - Lei sancionada / João Pessoa - Lei sancionada;
Paraná - Lei sancionada / Curitiba - Decreto reconhece igrejas
como atividades essenciais;
• Pernambuco - Lei sancionada / Recife- Sem registros*;
• Piauí - Lei sancionada/ Teresina - Lei sancionada;
• Rio de Janeiro - Lei sancionada / Rio de Janeiro - Sem registros*;
• Rio Grande do Norte - Lei sancionada / Natal - Sem registros*;
• Rio Grande do Sul - Decreto/ Porto Alegre - Sem registros*;
• Rondônia - Lei sancionada / Porto Velho - Sem registros*;
• Roraima - Sem Registros* / Boa Vista;
• Santa Catarina - Lei sancionada / Florianópolis - Sem registros*;
• São Paulo - Lei sancionada / São Paulo - Lei sancionada;
• Sergipe - Lei sancionada / Aracajú - Sem registros*;
• Tocantins - Sem registros*/ Palmas - Lei sancionada.
•

•

*Sem registro: cidades ou estados que não apresentaram/aprovaram projetos ou que não há informações públicas sobre a decisão final do Poder Executivo.
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CURTAS

A Igreja deve sim ser considerada um serviço essencial!
Ela atua como terapia emocional insubstituível para a
sociedade (...) A Igreja tem um papel terapêutico, onde
as pessoas têm a oportunidade de orar, chorar e aliviar
suas emoções
BISPO ROBSON RODOVALHO. (Publicado no site da Igreja
Sara Nossa Terra)
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A igreja não exerce só um poder religioso do ponto de
vista organizacional, ela também atende pessoas no
momento de maior desespero que buscam refúgio. E é
nessa hora onde a fé se une habilidade de um sacerdote
que está dentro da igreja pronto para aconselhar e falar
com a pessoa desesperada.
PASTOR HISRAEL FERREIRA DIAS, Igreja Leão de Judá

A igreja deve ser considerada essencial porque ela trata
do ser psicossocial. O ser é psicológico, onde rege os princípios de suas emoções, e também está inserido em uma
sociedade. Em um momento de calamidade, dois fatores
são atingidos: o emocional e o social. A igreja é essencial
por causa desses dois fatores: ela traz a mensagem que
alivia a dor da alma do homem; e é essencial porque
assiste aos pobres e aos necessitados.
PASTOR ADSON BELO, IMAFE Min. Pescador de Almas

A igreja sempre foi e sempre será um serviço essencial.
Por isso, é necessário que a igreja esteja aberta em pleno
funcionamento para atender não somente espiritualmente,
mas também solidariamente aqueles que precisam. A
igreja é prioritária porque ela leva não somente o pão
que alimenta o físico, mas leva o mais importante: o pão
que alimenta as emoções e o espírito.
PASTOR ILDO RAFAEL, Igreja Cristã Casa de Oração
>
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Hoje mais do que nunca a igreja deve ser considerada
um serviço essencial, pois estamos em um tempo que as
pessoas estão adoecendo emocionalmente e você tem
trabalhos científicos na área de psicologia e de neurologia
que apontam para a importância da fé. Nesses momentos de crise, nos momentos de adversidade, com muitas
incertezas, luto, enfermidades, divórcio e etc. as pessoas
buscam abrigo na igreja. Sem falar no enfrentamento direto que a igreja tem na recuperação de pessoas viciadas
em drogas. São inúmeros motivos que eu poderia listar
para que as igrejas sejam reconhecidas como atividade
essencial na cidade.
PASTOR ORCINO FILHO, Comunidade Evangélica Bethel

Nós Cristãos cremos que
nosso corpo individualmente
é templo do Espírito Santo (I Coríntios 6:19). Assim
como também cremos que
todos juntos nos tornamos o
corpo dEle (Romanos 12:5).
Levando esses fatores em
conta, compreendemos que
cuidar dos nossos corpos
individualmente e coletivamente é de vital importância.
Por isso, quando nos reunimos em um templo, é a oportunidade de cuidarmos uns dos outros, entendemos que
se um estiver doente física, mental ou espiritualmente,
todos sofreremos as consequências. Nos últimos anos,
a própria ciência declara que a fé é indispensável ao
indivíduo, tanto para permanecer sadio quanto para se
curar de doenças. Ir à igreja se torna uma atitude não só
para exercício da fé como também para estar junto com
pessoas que estão prontas para auxiliar em quaisquer
áreas que estiver necessitando em sua vida. Além dos
aspectos de fé, saúde física e mental, precisamos levar
em conta o fato de que a igreja socorre ao necessitado,
com alimentos, roupas, orientação profissional e muitas
outras áreas da vida social. É na igreja que se busca o
socorro quando tudo parece ruir.
PASTOR JAIRO FERNANDES, Manah Church

O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Se os
hospitais não fecham porque estão dando assistência ao
corpo, a igreja tem que estar aberta para dar assistência
ao espírito. Qualquer coisa que assiste ao corpo, alma
e espírito é essencial, portanto, a igreja é um serviço
essencial por assistir e cuidar da saúde espiritual. Outro
motivo é que a igreja acolhe órfãos e viúvas (Tiago 1:27)
e os mais necessitados não podem ficar sem acolhimento.

A igreja não deveria receber
o direito de ser reconhecida
como: “atividade essencial”,
mas exercer seu direito natural. Como exerce o pai de
ser pai, a mãe de ser mãe, e
assim por diante. Mas, não
existindo outra saída a não
ser se submeter a esta ideia
absurda de que o estado pode ou não dar o direito da
igreja ser ou não essencial, invoco experiências práticas,
óbvias e evidentes. Todas as vezes que encontramos pessoas que, ao frequentarem uma igreja, objetiva aprender
o que a Bíblia ensina, são naturalmente mais inclinados a
busca do belo, moral, sagrado e bom para todos mesmo
que, entre estes “todos”, existem pessoas discordantes do
estilo de vida cristã ou ensinamentos bíblicos. Não estou
com isso afirmando que todas as igrejas ou cristãos são
perfeitos e que em nenhum momento da história tenha
falhado, mas que a contribuição dada por este organismo
vivo e espiritual são extremamente mais expressivos que
qualquer outra organização ou pessoa já fez de bom para
a ordem e boa estruturação da sociedade.

PASTORA MONIQUE ROSTOLDO, Igreja Base Reino

PASTOR DIEGO LIMA, Igreja Adventista da Promessa
www.exibirgospel.com.br
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EVENTO

Canto pela Paz 2021
atrai multidão

Bianca Pagliarin

Luciano Camargo

Cassiane

Hadassa Perez

34

U

ma grande multidão participou do
Canto Pela Paz 2021, evento promovido pela Paz e Vida que aconteceu no dia 4 de dezembro no Parque da
Juventude, em São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, foram mais
de 200 mil pessoas que passaram pelo parque ao longo do dia, um número bastante
significativo por marcar a volta dos eventos presenciais na capital paulista.
Para receber o público, o espaço foi
equipado com várias tendas onde estavam sendo oferecidos serviços sociais diversos. Além disso, um grande palco foi
montado para receber os principais nomes da música gospel.

>
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Foram mais de 10 horas de apresentação musical com os cantores Renascer
Praise, Cassiane, Davi Sacer, Kemuel, Rodrigo Luzap, Hadassa Perez, Lito Atalaia,
Melk Villar, Luciano Camargo, Ton Carfi, Daniela Araújo, Isadora Pompeu, Raquel Santiago, Juliana Santiago, Mergulhar, Ministério Paz e Vida e outros.
Bianca Pagliarin comandou a festa e
compartilhou ensinamentos importantes com os presentes, falando de assuntos atuais como a violência doméstica e
estimulando vítimas a procurarem ajuda.
O momento mais importante do evento foi a ilustração do Reino de Deus trazida por Juanribe Pagliarin que falou sobre

a dádiva da vida. Contando a história de
um idoso italiano que passou pelo tratamento da Covid-19, porém precisou pagar pelo oxigênio recebido enquanto estava internado em um hospital na Itália.
O personagem da ilustração entendeu
que ao longo de sua vida ele respirava de
graça o ar dado por Deus e que agora, com
a conta do hospital em mãos, se deu conta do quanto devemos ao nosso Criador
por ter nos dado a vida.
Após a ilustração, Pagliarin distribuiu
milhares de exemplares de “Jesus - A Vida
Completa” na versão pocket. A obra é um
best seller que conta a maior história de
amor da humanidade.

>

Isadora Pompeo

Ton Carﬁ

Rodrigo Luzap

Juanribe Pagliarin
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Tenda das Mulheres
Assim como nos anos anteriores, milhares de pessoas
vindas de vários lugares se reuniram para viver um tempo de adoração. Mas além da questão religiosa, o evento teve forte apelo em prol da mulher, uma ação iniciativa de Bianca Pagliarin.
Na “Tenda das Mulheres”, as participantes do Canto pela Vida tiveram acesso a palestras com psicólogas,
psiquiatras, entre outros, para tratar de assuntos ligados
ao mundo feminino, como saúde, finanças e muito mais.
Além disso, ao longo de todo o evento os participantes foram encorajados a DOAR SANGUE com o objetivo de aumentar o estoque de sangue dos hemocentros
da capital paulista. No final do Canto pela Paz 2021 foram contabilizadas mais de 300 DOAÇÕES DE SANGUE.
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PREVISÕES

Nova variante preocupa...
O ano de 2022 prometia ser o de recomeço, com a maioria da população brasileira vacinada, as cidades já se programavam para a retomada das atividades
e para a recuperação econômica.
Mas a variante ÔMICRON, identificada primeiramente na África do Sul, colocou o mundo todo em alerta e os estados
e municípios passaram a adotar medidas
restritivas para impedir uma nova onda
de Covid-19.

36

3º dose da vacina
A nova variante aumenta a necessidade de completar o esquema vacinal que, no momento, é de três doses
de vacina contra a Covid-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as vacinas são eficazes
contra a nova variante, evitando formas graves da doença.
“Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes
contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso” com a ÔMICRON, Michael Ryan,
responsável de emergência em saúde pública da OMS.

>
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Até o fechamento desta edição, ainda não se sabe ao certo o quanto a ÔMICRON é mais transmissível ou se consegue escapar da imunidade obtida com as
vacinas ou com infecção prévia.
Diante disto, os cuidados pessoais
como uso de máscara, álcool em gel e
distanciamento continuam sendo o mais
indicado para impedir o contágio com a
doença e todas as suas variantes.

>

Como fica a situação das igrejas?
Ainda é cedo para dizer se as restrições
voltarão a impedir as igrejas de funcionarem.
Além disso, várias cidades e estados já
aprovaram leis que impedirão que, em um
novo estado de calamidade pública, os templos
religiosos voltem a ser fechados.
Nesta edição você encontra a lista de
estados e capitais que já determinaram por lei
ou decreto que as igrejas - de qualquer credo são serviços essenciais.
Com tantas incertezas, só podemos nos
apegar à Palavra de Deus que diz:
O coração do homem pode fazer
planos, mas a resposta certa dos
lábios vem do Senhor.
Provérbios 16:1.
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Sem Carnaval
A falta de informações sobre a nova variante fez com
que centenas de cidades brasileiras se adiantassem em
cancelar as festas de Carnaval.
Entre as capitais, até o fechamento desta revista, pelo
menos quatro já tomaram esta decisão: Belém (PA),
Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Teresina (PI).
Já entre os municípios, apenas no Estado de São Paulo
mais de 70 cidades já cancelaram as festividades que
estavam programadas para a semana entre os dias
28 de fevereiro e 1º de março.
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VAMOS ESTUDAR APOCALIPSE

APOCALIPSE

investigado
>

O TEMPO ESTÁ PASSANDO MAIS RÁPIDO?
“Se aqueles dias não fossem abreviados,
ninguém sobreviveria; mas, por causa dos
eleitos, aqueles dias serão abreviados.”
(Mateus 24.22)

O
38
Cris Beloni
Cris Beloni é jornalista e apaixonada pela Bíblia.
Gosta de ensinar com simplicidade
e palavreado acessível. Seus trabalhos envolvem temas como missões
transculturais, igreja perseguida, teorias cientíﬁcas, escatologia e análises de textos bíblicos.

Nesta edição vamos
refletir sobre o tempo.
O que será que Jesus
quis dizer com
“dias abreviados”?

que exatamente quer dizer “dias abreviados”? O tempo vai passar mais
rápido? Hoje em dia, muita gente
diz que “nem vê a hora passar”. Será
que as pessoas no mundo inteiro sentem isso?
Recentemente, muitos veículos de comunicação passaram a dizer que “a Terra está rodando mais depressa que o normal” e que “o ano de
2021 passará ainda mais rápido”. Será?
Ou será que isso tem a ver com as nossas vidas corridas e excesso de compromissos? Vamos
ao contexto. O versículo anterior diz o seguinte:
“Porque haverá então grande tribulação, como
nunca houve desde o princípio do mundo até
agora, nem jamais haverá.”
(Mateus 24.21)

Sabemos através da história que, naquele
mesmo tempo, houve realmente uma espécie
de tribulação sobre os judeus através das tropas romanas. De acordo com Flavio Josefo, com
a queda de Jerusalém e a destruição do Templo, no ano 70 d.C., mais de 1 milhão de judeus
foram mortos e aproximadamente 100 mil foram vendidos como escravos. “Abreviar aqueles dias” se referia ao cerco final que durou cinco meses [de abril a setembro do ano 70]. Um
tempo maior do que esse poderia significar o
extermínio dos judeus durante aquela guerra.
Já aprendemos que a mesma profecia pode
ser temporal ou imediata, e também pode ser
para o futuro. É o caso dessa profecia. A Bíblia
fala de uma Grande Tribulação que acontecerá no final dos tempos também. Logo, concluímos que “aqueles dias” também serão abreviados. Mas abreviado para quanto tempo? Veja
aqui alguns textos relacionados:

>
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Ele [o anticristo] falará
contra o Altíssimo,
oprimirá os seus santos e
tentará mudar os tempos
e as leis. Os santos serão
entregues nas mãos dele
por um tempo, tempos e
meio tempo.
(Daniel 7.25)

>

“Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que
ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio
tempo, fora do alcance da serpente.”
(Apocalipse 12.14)

O texto de Daniel fala da perseguição aos cristãos e o texto
de Apocalipse fala da perseguição a Israel, que simbolicamente é representada pela mulher. Segundo alguns teólogos, esse
tempo é de três anos e meio. A palavra “tempo”, nesta passagem, quer dizer um ano, “tempos” se refere a dois anos e “meio
tempo” é meio ano ou seis meses.
Em outros textos encontraremos 42 meses ou 1260 dias, termos que correspondem ao mesmo período.
“À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e
blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses.”
(Apocalipse 13.5)

“A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia
sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante
mil duzentos e sessenta dias.”
(Apocalipse 12.6)

Mas não vamos nos prender aos números, estamos aqui citando eles apenas para compreender essa questão dos dias
abreviados. Ficou claro que, Deus estabeleceu um limite para
a duração do sofrimento e da perseguição, tanto naquela tribulação do ano 70 d.C. quanto na Grande Tribulação do fim dos
tempos, que ainda virá.
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O QUE DIZEM
OS CIENTISTAS
Se a profecia bíblica dos “dias abreviados” não tem
nada a ver com a questão do “tempo passar mais rápido”,
como vamos explicar essa sensação das pessoas? Os que
buscam essa resposta em qualquer lugar encontram qualquer tipo de explicação. Por exemplo, existem alguns sites que usam como argumento estudos relacionados à
“Ressonância Schumann”, de um físico alemão, que fala
das frequências magnéticas da Terra. Há até quem diga
que o dia agora tem apenas 16 horas. Afirmações como
“o coração da Terra disparou” ou “a rotação do Planeta está
acelerada” não encontra respaldo científico.
Eduardo Lutz, que é matemático e doutor em Astrofísica e Física Nuclear, considera essas ideias absurdas. Ele
explica que as frequências de Schumann têm-se mostrado bastante estáveis desde que foram descobertas até
o presente. Para ele, essas fake news apenas demonstram grande ignorância tanto sobre a Ciência quanto a
Bíblia. Segundo Lutz, quem escreve artigos assim não
possui noções elementares de Física e nem de Geometria. Como ele disse “esses boatos são falsos e até absurdos do ponto de vista científicos”.
Mas por que será que tanta gente acredita em tudo
o que lê? Talvez porque seja mais fácil buscar as respostas fora, do que dentro delas, assim não precisam assumir a responsabilidade.
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VAMOS ESTUDAR APOCALIPSE

PSICOLOGIA E NEUROCIÊNCIA
As respostas da Psicologia e Neurociência são muito mais seguras. Especialistas explicam que o tempo é o mesmo para todos, mas as pessoas percebem a passagem desse tempo de forma diferenciada. Cada um tem um ritmo de vida, uma rotina e
seus próprios problemas. Porque será que uma dor parece durar uma eternidade e uma alegria passa voando? Por outro lado,
quando lembramos do passado, as memórias são mais intensas
e longas quando recordamos dos bons momentos. E as memórias das tristezas e decepções costumam ser mais breves. Afinal de contas, para que sofrer de novo?
Há muitas outras respostas que nos ajudam a entender o mistério do tempo. Ele não passa mais rápido e nem mais devagar,
na verdade é a gente que passa por ele. E durante essa passagem, temos que priorizar o que é importante e o que é urgente. A cultura, os valores e as tendências sociais influenciam bastante também. Outro fator que influenciou na divisão do tempo
foi a Revolução Industrial. Mais trabalho e menos lazer. Necessidade de consumir o desnecessário. Turnos de trabalho, relógio de ponto, hora extra.

REALIDADE DO SÉCULO XXI
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Depois veio a revolução tecnológica, a internet, o mundo virtual e os smarthphones. Redes sociais, excesso de informações,
aplicativos cada vez mais atrativos. Games para crianças e adultos. E o nosso tempo é literalmente roubado. Ninguém para pra
contar, mas o tempo que passamos na frente de um computador
ou celular é imenso. Talvez estejamos dando importância demais
às coisas que não são urgentes. Temos que cuidar para não ter
o pensamento acelerado e o espírito estacionado.
Essa sensação de que os dias estão passando muito rápido tem mais a ver com o nosso contexto e estilo de vida. Infelizmente, poucos conseguem tempo para ler a Bíblia e refletir
na Palavra. Mas a boa notícia é que existem os podcasts, os vídeos e as programações rápidas que facilitam nessa tarefa do
desenvolvimento espiritual. Aprenda a gerenciar o seu tempo.

DIAS ABREVIADOS

“Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria...”

Agora você já sabe do que se trata esse texto. E os nossos dias
não estão passando mais rápido. Ainda temos 24 horas à nossa disposição. Que saibamos aproveitar esse tempo com sabedoria e gratidão a Deus.

ESTUDE A BÍBLIA PELO TELEGRAM
No grupo de estudos Bíblia Investigada você poderá tirar
muitas dúvidas sobre vários textos bíblicos. A proposta de trabalho está baseada no jornalismo, sempre em busca de compreensão das Escrituras através de pesquisas e reportagens
que incluem expressões idiomáticas, costumes judaicos e cultura dos povos antigos.
Aqueles textos que parecem confusos ou que são usados de
forma inadequada podem ganhar um novo sentido e mudar nossas vidas de maneira muito positiva. A Bíblia é incrível! Quanto
mais nos aprofundamos em seus ensinamentos, mais nos transformamos e caminhamos em direção ao Criador. Se você quer
fazer parte desse grupo, acesse https://t.me/bibliainvestigada
Acompanhe a página Bíblia Investigada no Facebook acessando https://www.facebook.com/groups/apocalipsehoje/
>

Dezembro | 2021

www.exibirgospel.com.br

>

FIQUE POR
DENTRO
DA NOTÍCIAS
DO MUNDO
GOSPEL

www.exibirgospel.com.br

41

ENTRE EM CONTATO
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CRIACIONISMO BÍBLICO

DESIGN INTELIGENTE
E AS AVES DO CÉU
Elias foi alimentado
por corvos
(ESTUDO 1 DA SÉRIE DESIGN INTELIGENTE – AVES)
Cris Beloni é jornalista e autora do livro Derrubando Mitos. Pesquisou
Gênesis e entrevistou especialistas de várias áreas de estudo para compor
seu trabalho. Além disso, registrou comentários de grandes teólogos, cientistas e arqueólogos sobre as evidências e descobertas mais recentes, que
provam que o Criacionismo Bíblico deve ser levado a sério. Nesta edição,
vamos refletir sobre a inteligência dos corvos.

O
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contexto bíblico mostra que Deus realiza o extraordinário para cuidar de Elias

“Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão,
ou às aves do céu, e elas lhe contarão; fale com a terra, e ela o
instruirá, deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos
eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida
de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade.”
(Jó 12.7-10)

Reconhecendo que Deus é o Criador de tudo o que vemos
ao nosso redor, podemos identificar em cada ser criado a Sua
assinatura. Há sabedoria em todas as coisas e vestígios de uma
mente inteligente em cada detalhe. Daremos início à série que
vai analisar a inteligência presente nas aves do céu.

VAMOS COMEÇAR PELO CORVO

“A palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e
esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você
beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá.”
(1 Reis 17.2-4)

“E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e
carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho.”
(1 Reis 17.5-6)

O que nos chama atenção nesse texto é o fato de um corvo
alimentar um ser humano. Estamos diante de um texto literal
ou simbólico? Vamos ao contexto:
Sabemos que os dois livros de reis narram a história nos tempos da monarquia em Israel. E, no texto que vamos estudar, veremos um profeta em conflito com o rei Acabe, por volta de 870
a.C.. Por conta desse conflito, Elias disse ao rei:
“Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que
nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a
minha palavra.”
(1 Reis 17.1)
>
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Essa profecia se cumpriu e a seca naquela região durou três
anos. A fome afetou a todos, mas Deus providenciou socorro
para algumas pessoas. Vimos isso através do que aconteceu
com Elias e com a viúva de Sarepta. Agora vamos analisar algumas questões.

CONFLITO ENTRE O REI ACABE
E O PROFETA ELIAS
O reinado de Acabe foi marcado por corrupção e apostasia.
Veja o que diz a Palavra:
“E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor,
mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que (como
se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate)
ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios; e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal,
na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um
ídolo; de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor
Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.”
(1 Reis 16.30-33)

Sendo assim, Deus envia Elias para o povo de Israel que estava vivendo nesse tempo de apostasia, crise social e espiritual,
confusão política e fome extrema. O profeta confronta a idolatria do rei e é chamado de “perturbador de Israel” por causa disso.

>
Acervo do Museu de Arqueologia Unasp | Rodrigo Silva

Estatueta original
do deus Fenício
Baal, datada de
800 anos a.C.

POR QUE A PROFECIA DA SECA?
Porque Baal era considerado o deus da fertilidade e senhor
das chuvas e tempestades. Com a seca, os profetas invocaram
a Baal gritando e se retalhando conforme o costume da época,
mas nada aconteceu. E quando Elias clamou, Deus enviou fogo
de forma milagrosa. Isso foi feito para que o povo pudesse diferenciar a verdadeira fé da idolatria.
Antes de isso acontecer, Elias alertou o povo com as seguintes palavras: “Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se
o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o.”
(1 Reis 18.21)

A palavra “coxear” que quer dizer mancar ou andar com dificuldade, indica que o povo estava vacilando. Uma hora firmava o passo no caminho de Deus, outra hora firmava o passo no
caminho da idolatria.

MILAGRES
Antes de entrar no contexto do corvo, lembre-se que outros
milagres aconteceram na ocasião, por intermédio de Elias. A
multiplicação do azeite e da farinha da viúva, a ressurreição de
seu filho, Deus enviou fogo sobre a lenha molhada e um anjo alimentou Elias. Pensando em tudo isso, não há dificuldade de entender que Deus deu ordens a uma ave para alimentá-lo.
Lembrando também que “milagre” significa “ato ou acontecimento fora do comum”, ou seja, é inexplicável pelas leis naturais. Algo que deixa de ser ordinário (dentro da ordem esperada) para ser extraordinário. Não há muitas explicações racionais
para o mundo espiritual. Mas vamos analisar as que existem.
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(Septuaginta) – então, nesse caso, não é orevim (corvos) que alimentaram Elias e sim os Aravim (árabes).
Esse suposto erro alimenta o argumento de quem
Dentro do que estamos analisando, a resposta é sim. não consegue acreditar que Deus fez algo extraordináMuitos teólogos sérios seguem essa linha de pensamento. rio. O outro argumento é que Deus não enviaria uma
Outros, porém, defendem que houve um erro de trans- “ave imunda” (Lv 11.13-15; Dt 14.14) para alimentar
literação e tradução da Bíblia, do hebraico para o grego
um judeu, conhecedor da Torah e suas leis.
A questão é...
Se considerarmos que houve mesmo esse erro e a
palavra correta fosse traduzida por “árabes”, como ficaria então o texto de Gênesis?

OS CORVOS REALMENTE
ALIMENTARAM ELIAS?

“E aconteceu que ao cabo de quarenta dias, abriu
Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra.”
(Gênesis 8.6-7)

A palavra no hebraico é a mesma, então Noé teria soltado um árabe pela janela da arca? A única diferença na palavra, segundo o hebraísta Luiz Sayão,
é que em Gênesis está escrito “corvo” (Orev) no singular e no livro de 1 Reis “corvos” (orevim) no plural.
Luiz Sayão
https://luizsayao.com.br/
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CRIACIONISMO BÍBLICO

SIMBOLOGIAS RELACIONADAS AO CORVO
Antigamente, povos pagãos encaravam o corvo como uma espécie de ave de mau agouro e de presságio da morte, por causa
do seu grasnido lamentoso. Já nos dias de hoje, as pessoas não
gostam de imaginar um corvo levando alimento para um profeta de Deus, porque essa ave foi associada ao mundo das trevas.
O cinema se encarregou disso. Só para citar alguns exemplos
– Harry Potter e também o filme “O Corvo”, sucesso de bilheteria em 1994, onde o ator Brandon Lee, com apenas 28 anos de
idade, morre na vida real durante as filmagens.
No enredo do filme, o personagem principal volta do mundo dos mortos e é guiado por um corvo para se vingar de seus
assassinos. Mas isso é uma viagem cinematográfica, porque o
corvo não é visto como uma “ave do mal” no contexto bíblico,
nem na biologia.

NO CONTEXTO BÍBLICO
Como já vimos, o corvo é a primeira ave, especificamente citada na Bíblia, no livro de Gênesis. Note que o corvo era usado até na poesia hebraica: “Sua cabeça é ouro, o ouro mais puro;
seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira; são negros como o corvo.”
(Cânticos 5.11)

BIOLOGIA E DESIGN INTELIGENTE
Os corvos são conhecidos como animais dotados de inteligência para conseguirem alimento. Provavelmente, por esse
motivo, Deus os escolheu para realizarem a difícil tarefa de encontrar comida em terra seca. Mas, devemos lembrar que, tanto humanos quanto aves, dependem de Deus para sobreviver.
“Considerai os corvos, que nem semeiam, nem segam, nem têm
despensa nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais valeis vós
do que as aves?”
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(Lucas 12.24)

Você sabia que o corvo está entre os seis animais mais inteligentes do mundo? Na lista estão os golfinhos, chimpanzés, elefantes, papagaios, cães e corvos. Os corvos chamam a atenção
por conta da facilidade de imitar sons, usar ferramentas com
grau de complexidade para facilitar na obtenção de alimento e
ainda são capazes de forjar a própria morte para enganar outros corvos e predadores naturais.
Em países como Japão, França e Estados Unidos, estudos
universitários apresentam muitas descobertas sobre os corvos.
Seguem alguns exemplos:
O corvo da Nova Caledônia (Corvus moneduloides), uma espécie que só existe nesse território ultramarino francês, na Oceania, coleta espontaneamente material de plantas para criar seus próprios
“ganchos”, que ele usa para capturar aranhas e insetos.
Criação de gancho é a primeira evolução tecnológica testemunhada pelos cientistas no reino animal
Fonte: BBC News

Corvos trazem objetos pequenos, brilhantes e coloridos para menina Lisa

>
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Em 2015, uma menina americana de 8 anos, chamada Lisa, que costumava alimentar os corvos que
visitavam o quintal de sua casa, teve uma experiência surpreendente. Os corvos comiam e depois deixavam pequenos objetos de presente nas bandejas
vazias: brincos, pedras polidas, parafusos e até clipes. Coisas brilhantes e pequenas que podem ser
transportadas nos bicos.

>
A mãe de Lisa começou a fotografar e registrar o comportamento das aves e percebeu a intencionalidade nas ações. Os
corvos acompanham a menina no caminho da escola. Certo dia,
ela perdeu a tampa da lente de sua câmera, e um dos corvos levou a tampa para sua casa, deixando-a no bebedouro. Essa amizade entre Lisa e os corvos virou notícia nos Estados Unidos.
No Japão, o corvo grande (Corvus corax), leva a castanha
no bico, pousa em um fio de luz, perto de um semáforo, acima
de uma faixa de pedestres. Quando o trânsito está mais intenso, deixa cair a castanha na pista e os carros que passam acabam por quebrá-la. O corvo usa a circulação automotiva como
ferramenta. Ele espera pacientemente até acender a luz verde
para pedestres e só então voa até a faixa para recolher a castanha já quebrada e pronta para ser consumida.

MAIS SOBRE OS CORVOS
A alimentação deles é extremamente variada, desde nozes,
frutinhas e cereais, até roedores, répteis, peixes e filhotes de
aves. Primariamente, os corvos são necrófagos, ou seja, se alimentam da carne de animais mortos.
É um poderoso voador, batendo forte e constantemente suas
asas, ou planando sem esforço em amplos círculos, enquanto
busca alimento. Os naturalistas consideram o astucioso corvo
uma das aves mais adaptáveis e engenhosas. Ele tem por hábito armazenar sobras de alimento em fendas de rochas e demonstram devoção considerável por suas famílias.
Em vista de tudo disso, bem como por sua força de voo e habilidade de sobreviver com uma ampla variedade de alimentos,
inclusive carniça, o corvo foi o candidato adequado para ser a
primeira criatura a ser enviada por Noé para fora da arca. E foi
escolhido por Deus para alimentar Elias naquela situação de seca.

APLICAÇÃO
Nesse estudo, aprendemos como o corvo é inteligente e como é possível que uma simples ave cumpra uma
missão dada pelo Criador. Também vimos que Deus tem
poder para suprir todas as nossas necessidades e que
isso pode acontecer de maneiras extraordinárias. Abra
a sua mente pra isso. Qual é o seu deserto ou a seca da
sua vida? Não se preocupe, enquanto a chuva não vem,
Deus multiplica o azeite e a farinha, traz de volta a vida,
faz a lenha queimar, envia anjos e, se preciso for, dá ordem aos corvos. Essa é uma lição bíblica que nos ensina
a não questionar a forma como vem a provisão.
Então, faça como o profeta Elias, que mesmo diante
da calamidade, obedeceu a Deus e permaneceu perto
do riacho, onde havia água para matar a sede e o alimento que chegou de uma maneira improvável, sobrenatural e extraordinária. E quando a fonte secar e não tiver
mais água, é porque a chuva já está chegando. Confie!
“Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais
do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem
semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso
Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?” (Mateus 6.25-26)
Estude a Bíblia com Cris Beloni pelo Telegram
https://t.me/bibliainvestigada
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POLÍTICA

ROBERTO DE LUCENA REAGE ÀS
MANIFESTAÇÕES ANTISSEMITAS
E QUER CRIMINALIZAR
A NEGAÇÃO DO HOLOCAUSTO

O COMBATE À CORRUPÇÃO
SALVARÁ VIDAS

A

corrupção destrói vidas, consome a esperança e impede o desenvolvimento social, por isso sempre defendi
que o exista um mês destinado ao combate à corrupção. Na minha opinião, dezembro é o mês ideal, pois as pessoas
estão mais sensíveis e reflexivas.
Na Câmara dos Deputados, em Brasília, tramita o projeto de
lei 4685/2020 de minha autoria, que tem como objetivo criar o
mês denominado “dezembro transparente”, dedicado ao combate a essa prática tão errônea.
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PL que coíbe bullying no esporte
é aprovado na Câmara
O projeto de lei 268/2021 de autoria do Deputado Roberto de Lucena
(Pode-SP) foi aprovado na Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (13). O PL busca coibir o bullying no esporte.
De acordo com Lucena, combater o bullying virou um
“problema de estado”.
“O chamado bullying tem sido muito discutido no País e
combater o bullying nas escolas não se trata mais de problema limitado à esfera educacional e familiar. É hoje problema
de Estado que tem o dever de implementar políticas públicas que garantam sua extinção, sua prevenção, e, acima de
tudo, a formação de jovens conscientes e cidadãos”, declarou.
Para o parlamentar, o bullying se tornou uma prática criminosa e ele tem acontecido, inclusive, dentro do esporte
que é um espaço de inclusão social.

>

Sabemos, é claro, que isso precisa ser uma política de estado
e ter uma ação efetiva e permanente, pois não basta que exista reflexões sobre o tema em um mês apenas e não nos demais.
É em dezembro que as pessoas fazem projeções para o ano
seguinte, precisamos de ações de conscientização e campanhas
para que a questão da transparência, da ética e da integridade
sejam práticas absorvidas pela cultura da sociedade. É preponderante vencer a corrupção de dentro para fora, tratando primeiramente a sociedade.
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“O esporte é um indutor da cidadania, principalmente entre crianças e jovens, notadamente os de baixa renda, é manancial a ser bem explorado por nossos educadores e, assim
como na escola, também nas quadras e nos ginásios devemos combater, prevenir e educar para que o bullying não esteja presente”, afirmou.

>

PARLAMENTAR COMANDA FÓRUM SOBRE
FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS
Roberto de Lucena coordena Fórum sobre Família, Democracia e Direitos Humanos. No dia em que completa-se 73 anos que
a Organização das Nações Unidas.
(ONU) instituiu a declaração universal de
direitos humanos, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e pela Justiça Social e do Grupo Parlamentar Brasil-ONU (GPONU), o deputado
Roberto de Lucena (Podemos-SP), coordenou um Fórum sobre Família, Democracia
e Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Citando Provérbios, Lucena enfatizou que
o “direito dos pobres e necessitados” precisa
ser defendido e que a pauta acerca dos direitos humanos durante muito tempo “pareceu
ser predominada por grupos esquerda, mas

essa pauta não é de direita, nem de esquerda,
é a pauta de Deus, da humanidade, da justiça”, declarou o parlamentar ao abrir o Fórum.
“A proposta é que a frente seja um canal de
articulação no Parlamento e de comunicação
com a sociedade para trazer à tona debates
sobre os valores que asseguram a dignidade
da pessoa humana, enfrentando as mazelas
sociais que dificultam a valorização da vida e,
especialmente, promovendo o bem comum”,
enfatizou Lucena.
Na ocasião, estiveram presentes a secretária da Família, Angela Gandra Martins, o jurista Dr. Ives Gandra, Dr. Luiz Fernando Barzotto e a ministra de estado Damares Alves,
que participou por videoconferência direto
de Dubai onde cumpre missão institucional.

Roberto de Lucena –
Pastor e Deputado
Federal pelo Podemos/SP
Secretário de Transparência da Câmara dos
Deputados; Presidente da Frente Parlamentar de
Combate à Corrupção.
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Atualmente 1,3 bilhão de pessoas não possui uma tradução
completa da Bíblia no idioma que melhor fala
>
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O popular aplicativo da Bíblia YouVersion fez parceria com
uma aliança de 10 organizações de tradução bíblica para ajudar
a alcançar a meta de tornar o Evangelho disponível para 95% da
população mundial até 2033.
O plano de colaboração, que alguns inicialmente julgaram impossível nesta vida, também terá como objetivo disponibilizar o
Novo Testamento em 99,96% dos idiomas disponíveis.
“A Bíblia transforma vidas e queremos retribuir e aumentar a conscientização”, disse o fundador do YouVersion, Bobby Gruenewald, ao
The Christian Post em uma entrevista. “É importante que as pessoas saibam que Deus também fala suas línguas”.
Gruenewald criou o YouVersion, comumente conhecido como
o aplicativo da Bíblia, em 2008. Desde seu início, o aplicativo foi
instalado em mais de 400 milhões de dispositivos únicos e baixado em todos os países do mundo.
Gruenewald disse que, embora o aplicativo tenha visto milhões “se aproximarem da Bíblia”, o ministério percebeu que precisava se expandir para outras línguas, incluindo “línguas menores nunca ouviram as palavras de Jesus”.
“Como ministério, temos o compromisso de tornar a Bíblia disponível nas línguas do coração de todos”, disse ele.
Missio Nexus, a maior associação evangelizadora de igrejas e
organizações na América do Norte, relatou em 2016 que aproximadamente um sexto da população mundial (1,3 bilhão de
pessoas) não possui uma tradução completa da Bíblia no idioma que melhor fala.
Embora Gruenewald tenha dito que os funcionários do YouVersion não são tradutores, seu papel na associação envolverá
a defesa de direitos para melhorar o trabalho que os tradutores
farão com as organizações parceiras nos próximos doze anos.
As organizações envolvidas na aliança incluem a American Bible Society, Biblica, Deaf Bible Society, Lutheran Bible Translators, Seed Company, SIL International, United Bible Societies,
A Palavra para o Mundo, Pioneer Bible Translators e Wycliffe
Bible Translators USA.
O trabalho necessário para traduzir a Bíblia em diferentes dialetos, disse Gruenewald, não é uma tarefa fácil. Em uma ocasião,
levou até 12 anos para que uma única tradução fosse concluída.
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SAÚDE

Síndrome de
Burnout: Quando
o corpo começa a
gritar por socorro
É cada vez mais comum ouvirmos falar sobre a Síndrome
de Burnout, um distúrbio emocional causado pelo esgotamento profissional. O problema é desencadeado pelo esgotamento
físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade.
Entre os principais sintomas está a exaustão extrema, a ponto da pessoa não ter forças mais de continuar exercendo suas
atividades diárias.
Segundo a especialista em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), a psicóloga Lala Fonseca, formada em Psicofarmacologia pela FMUUSP- Hospital Clínicas, há vários sintomas
que podem indicar este problema, entre eles já acordar cansado.
“Pessoas que se sentem como se estivessem com a bateria totalmente esvaziada podem estar com Burnout”, diz a especilista.
“Outros sintomas como dores de estômago, problemas gastrointestinais, dificuldade de raciocínio, dificuldades em fazer as atividades diárias também levantam um alerta”, completa.
Cada vez mais falada, este problema tem afetado principalmente artistas que possuem uma rotina mais agitada. Nomes
como Anitta, Justin Bieber, Lucas Lucco e até Fernanda Brum
já revelaram sofrer deste problema.
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Pastores precisam cuidar
da saúde física e emocional
Uma pesquisa realizada por Jetro Ferreira da Silva em
2003 já apontava para a preocupação de que os pastores - no
caso pastores adventistas que participaram do estudo - estavam propensos a desenvolverem a Síndrome de Burnout.
O trabalho exaustivo, a falta de férias, a pressão da liderança por resultados, são várias as razões que podem levar
um pastor a desenvolver tal quadro.
Uma pesquisa realizada nos EUA pela Francis Schaeffer
Institute of Church Leadership Development mostrava que
90% dos pastores se sentem fatigados e exaustos no final de
cada semana e 75% estavam “extremamente estressados”.
Entender que o cansaço excessivo pode ser um alerta do
corpo é o primeiro passo para procurar um tratamento. Por
isso, é importante que a pessoa procure um psiquiatra para
relatar o que vem sentido.
Poucas pessoas sabem, mas o Burnout pode, nos casos
mais graves, desenvolver uma depressão severa que muitas
vezes pode ser indicativo de internação psicológica para avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas.
“Precisamos de uma avaliação médica para verificar se é
necessário entrar com alguma medicação, pode ser que num
limite máximo a pessoa precise sim de tratamento medicamentoso, mas sem dúvida alguma a psicoterapia é indicada
não apenas para a pessoa lidar com o Burnout, mas para que
ela saia desse quadro e não venha a sofrer uma nova crise”,
ensina a terapêuta.
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