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UM GRITO
DE SILÊNCIO
Pesquisas mostram aumento do número de
suicídios entre cristãos. Mas as escrituras
mostram que suicídio não é coisa de Deus,
pois Jesus venceu a morte por nós.
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Jesus respondeu: “Eu sou
o caminho, a verdade e
a vida. Ninguém vem ao
Pai, senão por mim. João 14:6
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Olá, querido leitor, a paz de Cristo!
É delicado, doloroso e muito difícil falar humano a desistir da dádiva que é viver.
Estamos falando de uma doença, que desobre suicídio. Mas não podemos fugir do
assunto, uma vez que nossos líderes, nos- manda tratamento, atenção, cuidados e, clasos pastores, pregadores, missionários, ho- ro, fé. Há de se ter mais sensibilidade com
mens e mulheres mensageiros das boas- o assunto, para que possamos salvar vidas
-novas do Evangelho, cristãos, têm tirado
que, por algum motivo, enxergam na mora própria vida. À primeira vista, causa-nos
te uma solução para os problemas.
grande espanto e nos intriga como uma pesQuem comete suicídio desistiu de viver,
soa tão próxima de Deus chega a este pon- seja por medo, tristeza, desespero, dor, angústia, decepção.... são tantos motivos, e conto. Talvez tenha sido esta mesma sensação
vém aqui repetirmos o clichê, cada caso é
que todos tiveram em relação a Judas. Ele
um caso. Cabe-nos, sobretudo, sabedoria
andou com Jesus, era um dos seus homens
de sua confiança, testemunhou seus mila- para tentarmos salvar estas almas desagres, era íntimo, ceou com Ele. Mas traiu o
lentadas. Uma difícil missão, principalmenFilho de Deus, “traiu sangue inocente”, e
te quando elas se dizem conhecedoras do
sucumbiu ao remorso, enforcou-se.
amor de Deus. Elas precisam sim de trataA Bíblia relata ainda outros casos de sui- mento médico, precisam de cura, de milacídio, os quais trazemos na matéria especial
gre. Temos de semear nestes corações a esde capa. Buscamos à luz da Palavra um en- perança de que os dias ruins vão passar, de
tendimento do tema e, principalmente reﬂe- que há perdão para os pecados e que Deus
tirmos sobre nossa frágil natureza humana, tem o poder de restaurar nossa vontade de
independentemente da condição financei- viver e começar uma nova história. A morte
ra, intelectual, espiritual. Os crescentes ca- não é solução. É o fim. Cristo tem para nós
sos de suicídio são, de alguma forma, um si- vida, uma nova vida, e vida em abundância.
nal de que não estamos sabendo lidar com
Deus o abençoe!
a depressão, já considerada uma epidemia,
Sentileusa de Moraes
mal do século, que em seu ápice leva o ser
Diretora-presidente

Assine já!!!
RECEBA NO CONFORTO DO SEU LAR A MAIS
COMPLETA REVISTA GOSPEL DO BRASIL.

Acesse o site www.exibirgospel.com.br
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Dr(a) Cristiane da Silva Leal
PSICÓLOGA CLÍNICA COMPORTAMENTAL
Formada pela Faculdade Brás Cubas
Pós-graduada em Psicologia Hospitalar e Psicologia
Clínica Comportamental

O centro integrado Corpo e Mente inicia
suas atividades com alto padrão de
atendimento e conta com profissionais
especializados e atendimento
individualizado, garantindo conforto,
respeito e agilidade no tratamento.

(instituto São Paulo de formação e especialização profissional - UNISÃOPAULO)

Dr(a) Jacqueline Oliveira Horta Andrade
FISIOTERAPEUTA
Formada pela Faculdade Brás Cubas
Fisioterapeuta Obstétrica (HCFMUSP)
Instrutora de Exercícios Hipopressivos
(Hipopressive Therapy & Fitness)

Dr(a) Jéssica Roberta do Espírito Santo
FISIOTERAPEUTA
Formada pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano
Advanced Trainning Course of Acupuncture e
moxibustion - WFAS - Beijing, China
Pós-graduada em Acupuntura

ESPECIALIDADES
Fisioterapia
Fisioterapia Obstétrica
Rpg
Pilates
Acupuntura
Exercício Hipopressivo
Psicologia

(Faculdade de Tecnologia em Saúde - CIEPH)

Dr(a) Mariana Barreiros Abbondanza
FISIOTERAPEUTA
Formada pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano
Pós-graduada em Fisiologia do Exercício (UNIFESP) e
Dermato Funcional (Gama Filho)
Especialista em RPG (Reeducação Postural Global Instituto Barreiros) e Pilates (Voli Pilates e
Fisiociência)

Venha nos conhecer!
R. Dr. Correa Neto, 171,Vila Mogilar - Mogi das Cruzes - SP

11 4790.9627
11 966587536
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MISSÕES

“Decidimos entregar nossos dons e conhecimento
para que muitos possam viver com dignidade e amor”.

Líderes e empresários se
unem pelo mesmo propósito:

“AMOR PELAS
NAÇÕES”
>

No início de janeiro de 2012, a ONG “Amor pelas Nações” foi criada a partir de líderes cristãos
e empresários que passaram um longo período
com os africanos. Em visita a uma base missionária que cuida de mais de quinhentas crianças que foram abandonadas,
o grupo constatou a triste realidade daquele país. Além do
ambiente hostil, a sujeira e a falta de saneamento básico chamou a atenção de todos.
“Durante a missão visitamos uma comunidade tribal em
Numbani, onde não havia água, alimento e nem ajuda médica”, contou Frank Willian, um dos fundadores.
Segundo ele havia cerca de 400 famílias. “Por falta de
socorro, uma criança morria a cada semana naquele lugar”,
lembrou. A iniciativa de criar um projeto em solo africano visou primeiro atender às necessidades prioritárias. “Alimento, moradia, educação, atendimento médico, lazer, esportes.

6

Durante a missão
visitamos uma
comunidade
tribal em
Numbani,
onde não
havia água,
alimento e
nem ajuda
médica
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Ricardo Pedroso e sua esposa

O mais importante, porém, era caminhar com eles através
de princípios bíblicos, para oferecer paz e conforto espiritual”, enfatizou.
“Fazer a diferença” é o termo que resume o projeto
idealizado por médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e missionários. “Decidimos entregar nossos dons e conhecimento para que muitos
possam viver com dignidade e amor”.
“Este ano estamos trabalhando na construção de uma escola no norte da África, que
tem previsão de ser inaugurada em novembro”, revela Frank. A iniciativa o “Amor
pelas Nações” atendeu mais de 5 mil
pessoas em Moçambique através
de projetos sociais e atendimento
médico especializado.

>
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No centro da foto, Dr. Fábio Belo

Decidimos entregar nossos dons e conhecimento
para que muitos possam viver com dignidade e amor

Enfermeira Jenifher e Fabiana empresária

www.exibirgospel.com.br

Março | 2019

>

>

CRIACIONISMO BÍBLICO

J

ornalista e autora do livro Derrubando Mitos. Pesquisou Gênesis, entrevistou especialistas de várias áreas de
estudo. Além disso, registrou comentários de grandes teólogos, cientistas e arqueólogos sobre as evidências e
as descobertas mais recentes que provam que o Criacionismo deve ser levado a sério.
Na edição anterior, falamos sobre a importância da Bíblia para a geração atual e o quanto os universitários têm
sido obrigados a estudar o evolucionismo como única teoria considerada científica. Nesta edição, vamos saber um
pouco mais sobre uma área de estudo que tem ajudado as pessoas a compreender a Bíblia.

JORNALISMO INVESTIGATIVO
VIRA FERRAMENTA PARA
ENTENDER AS ESCRITURAS
Informações de várias áreas são reunidas, como num
quebra-cabeça e mostram que os relatos bíblicos são reais

8

O

Jornalismo Investigativo pode
ajudar, e muito, aqueles que
querem entender a Bíblia. Ele
tem sido usado como uma ferramenta que leva o leitor a um aprendizado mais profundo, além de esclarecer algumas polêmicas. Lembrando
que a investigação não é exclusividade de casos de violência, crimes e
corrupção, como muita gente pensa.
O Jornalismo Investigativo é, na
verdade, um processo sistemático
para ampliar o conhecimento humano. A Ciência também é investigativa,
assim como a Medicina e tantas outras áreas de atuação. Mas quando a
Comunicação se propõe a investigar
algum tema, ela funciona como um
quebra-cabeça.
O comunicador ou pesquisador, podemos chamá-lo assim, sai em busca
de todas as peças que se encaixam
para “montar” uma resposta. Vamos
colocar como exemplo o tema Dilúvio e a Arca de Noé e vamos montar
aqui um mini-quebra-cabeça, só pra
exemplificar.
A proposta é buscar as evidências

>
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em todas as áreas que podem colaborar, cada qual com a sua “peça” desse quebra-cabeça que queremos ver
pronto. A paleontologia, por exemplo, tem uma dessas peças em mãos,
quando apresenta seus fósseis marinhos nas mais altas montanhas, o
que evidencia que somente uma catástrofe hídrica global poderia apresentar esse tipo de cenário.
A engenharia naval, por sua vez,
tem outra peça quando afirma que
as medidas da arca, que são inclusive especificadas na Bíblia, são compatíveis com um navio de carga atual.
Você sabia que muitos engenheiros
se surpreendem com as dimensões
da Arca de Noé e admitem que ela
teria flutuabilidade?
Há profissionais dessa área já admitindo que as descrições bíblicas
da Arca se encaixam com a realidade de um navio bem arrojado para
aquela época. Por outro lado, geólogos apresentam outra peça do nosso
quebra-cabeça, provando a existência de águas subterrâneas.
Para o que a Bíblia chama de “águas

do abismo” ficaram as evidências que,
em nossos dias, foram apresentadas
através de estudiosos. Eles descobriram que a partir de 400 quilômetros
de profundidade existiu um oceano
dentro do nosso planeta, que ficava
entre a crosta terrestre e o manto,
onde armazenou ou ainda armazena mais água do que na própria superfície da Terra.
Essa é uma afirmação que se encaixa perfeitamente com a origem
das águas do dilúvio. Veja que com
apenas três peças de três diferentes
áreas de atuação montamos aqui um
quebra-cabeça que começa a responder positivamente que o Dilúvio foi
um fato e não um mito e que a arca
de Noé realmente existiu.
Então, a Bíblia é um livro histórico,
que fornece muitas verdades e que
responde a muitas perguntas. Concluindo, perceba a importância do
Jornalismo para o entendimento bíblico. E aí? Quer investigar um pouco mais a Bíblia? Então não deixe de
ler a próxima edição.

>

FRASES & FATOS

SUICÍDIO, APELO
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BOA ASSI visita empresa que
ampliou área de produção
industrial em Ferraz
Texto e foto: Miguel Leite

51
11

Bou Assi e Lázaro Santos na nova área de produção da empresa

O

secretário de Desenvolvimento Econômico e
Agropecuário de Ferraz
de Vasconcelos, Pedro
Elias Bou Assi visitou
na quarta-feira (dia 6 de fevereiro),
as novas instalações de uma empresa que fabrica materiais laminados
para estruturas de vidro, localizada no polo industrial da cidade, que
ampliou sua área construída de produção industrial de 1,8 mil para 4,5
mil metros quadrados. O convite foi
formalizado pela diretoria da empre-

sa que atua no município há 13 anos.
A visita também faz parte das ações
de trabalho de Bou Assi, que consiste em conhecer de perto as principais
necessidades das empresas da cidade, para oferecer e indicar as ferramentas administrativas adequadas,
para que as indústrias possam realizar investimentos com o objetivo
de modernizar seus equipamentos
e aumentar a oferta de empregos
no mercado de trabalho ferrazense.
Acompanhado dos diretores Lázaro dos Santos e Anderson Becheli,

o chefe da Pasta conheceu todos os
departamentos administrativos e os
setores de produção da indústria que
produz roldanas, acessórios e componentes para envidraçamento de
sacada e, atualmente, ingressou no
ramo de acessórios e componentes
para esquadrias de alumínio. “É uma
empresa forte e em contínua fase de
crescimento econômico, contribuindo
para a arrecadação de tributos para o
município e gerando novas vagas no
mercado de trabalho ferrazense”, destaca Bou Assi.

www.exibirgospel.com.br
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Lista Mundial da
Perseguição aponta
cristãos perseguidos
no mundo
O documento mostra os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo

A
12

>

Portas Abertas, organização que trabalha no serviço e apoio
aos cristãos perseguidos no mundo, lançou hoje
os dados de uma pesquisa
única, preparada de forma
exclusiva no mundo. Com
base em pesquisas de campo, a Portas Abertas publica, a cada ano, uma lista com
os 50 países mais hostis ao
cristianismo.
Um dos objetivos mais
importantes de se monitorar a situação religiosa dos
países é para que a Portas
Abertas defina onde sua ajuda é mais urgente. A lista relaciona 50 países segundo
o grau de perseguição que
os habitantes cristãos mais
enfrentam. Sua atualização
é feita considerando-se os
acontecimentos e o ambiente religioso do país ao longo do ano anterior.
Espalhados pelos cinco
continentes, os países da
Lista são os mais hostis à
propagação do cristianismo
e onde existem severas leis,
normas e tradições contrárias
a qualquer outro tipo de religião, que não seja a vigente.
Este ano, a Coreia do Norte e o Afeganistão obtêm o
Março | 2019

LISTA MUNDIAL DA PERSEGUIÇÃ

OS 50 PAÍSES ONDE SEGUIR A CRISTO PODE CUST

maior resultado na perseguição aos cristãos. Embora completamente diferente
em política e estrutura social, a pesquisa para o período de novembro de 2017 a
outubro de 2018 mostrou
que esses dois países receberam pontuações máximas para pressão sobre
os cristãos. Somente o escore de violência fez uma
distinção entre o primeiro
e o segundo lugar.

www.exibirgospel.com.br
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VEJA A LISTA
COMPLETA:
LISTA POR PAÍSES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Coreia do Norte
Afeganistão
Somália
Líbia
Paquistão
Sudão
Eritreia
Iêmen
Irã
Índia
Síria

Novos países na lista

47

Nível de perseguição aumentou
Nível de perseguição diminuiu
Nível de perseguição não mudou
O nível de perseguição é determinado de
acordo com a pontuação do país na pesquisa.
Para entender a metodologia, acesse:
www.portasabertas.org.br/entenda-a-lista

PERSEGUIÇÃO EXTREMA

PERSEGUIÇÃO SEVERA

1

Coreia do Norte

11

Síria

21

República C

2

Afeganistão

12

Nigéria

22

Argélia

3

Somália

13

Iraque

23

Turcomen

4

Líbia

14

Maldivas

24

Mali

5

Paquistão

15

Arábia Saudita

25

Mauritâni

>

Medir a perseguição é mais do que
> apenas registrar incidentes violentos
em prisões. “Temos evidências
estatísticas para apoiar nossa
experiência de que a perseguição está crescendo tanto em
intensidade quanto no número
de países e [cristãos] afetados”,
disse Wybo Nicolai, que criou a

De acordo com a Portas Abertas, mais de 245 milhões de cristãos em países com 41 pontos ou
mais experimentam “altos” níveis
de perseguição por sua fé. Mas a
perseguição nem sempre significa assassinatos ou penas longas

Lista Mundial da Perseguição na
década de 1990 e agora é chefe de serviços externos da Portas Abertas. “Esta lista não altera as tendências dos últimos
anos; mas é ainda pior do que
no ano passado ”.

LISTA POR PAÍSES
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nigéria
Iraque
Maldivas
Arábia Saudita
Egito
Uzbequistão
Mianmar
Laos
Vietnã
República Centro-Africana
Argélia
Turcomenistão
Mali

EGUIÇÃO 2019
ODE CUSTAR A VIDA

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mauritânia
Turquia
China
Etiópia
Tajiquistão
Indonésia
Jordânia
Nepal
Butão
Cazaquistão
Marrocos
Brunei
Tunísia

Catar
México
Quênia
Rússia
Malásia
Kuwait
Omã
Emirados Árabes Unidos
Sri Lanka
Colômbia
Bangladesh
Territórios palestinos
Azerbaijão

13

41

34
1

17
50

26

49

35
22

25

27

11

37

4

43

31
15

21

7

28

45

32

5

38

6

12

2

9

13

16

24

29

23

10

44

33

48

18
19

8

20
3

46

36
42

40
14

30

PERSEGUIÇÃO ALTA

21

República Centro-Africana

31

Jordânia

41

Rússia

22

Argélia

32

Nepal

42

Malásia

23

Turcomenistão

33

Butão

43

Kuwait

24

Mali

34

Cazaquistão

44

Omã

25

Mauritânia

35

Marrocos

45

Emirados Árabes Unidos

SAIBA MAIS EM:

www.exibirgospel.com.br
www.portasabertas.org.br/listamundial
+55 11 2348-3330 • 2348-3331
falecom@portasabertas.org.br
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> Novos países no Top 50
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>

Com uma pontuação de 63 pontos, o Marrocos alcançou a classificação 35 na Lista Mundial
da Perseguição 2019. O aumento da perseguição no Marrocos se dá principalmente:
Os cristãos, especialmente os convertidos do
islamismo, enfrentam discriminação social e o
governo proíbe o proselitismo dos muçulmanos
marroquinos. Esta é uma restrição da liberdade
dos cristãos de manifestar sua religião e crença
no ensino e na prática.
O crescimento dos movimentos militantes islâmicos no norte da África é motivo de preocupação para os cristãos.
Outro país que voltou para Lista Mundial 2018
é a Rússia (41ª posição). Muitas pessoas acreditam que a Rússia está voltando ao tipo de atitude que caracterizou os piores dias de opressão
sob o regime soviético, mas isso é claramente um
exagero. Na era soviética, centenas de cristãos
de todas as denominações encontraram-se na
prisão, hospitais psiquiátricos ou campos de trabalho. Igrejas e materiais religiosos foram confiscados e destruídos. A educação e a formação religiosa eram muito restritas. Os líderes da igreja
eram controlados pelo estado e a mídia dava uma
imagem muito negativa da fé cristã. Esta não é a
situação na Rússia hoje. Mas a proibição de um
grupo religioso muito ativo em abril de 2017 é
definitivamente um sinal claro e indesejado de
possíveis dificuldades que aguardam os cristãos
que não são da Rússia no futuro. Além disso, desde 2012, uma série de restrições legais e foram
impostas na Rússia. Como há uma tendência de
maior controle estatal, é provável que mais legislação desse tipo seja aprovada nos próximos
anos. À medida que os laços do país com os países ocidentais estão se tornando mais tensos, a
Rússia pode ficar cada vez mais isolada. Isso afetará particularmente aqueles cristãos que pertencem a denominações consideradas como ocidentais. Continua havendo explosões de violência
de muçulmanos radicais. Em particular para os
cristãos de origem muçulmana, espera-se que o
Cáucaso e a região em torno da cidade de Kazan
continuem sendo difíceis de viver.
A Rússia está se tornando menos aberta. Embora nunca tenha sido uma democracia aberta ao
estilo ocidental, a nova legislação está fazendo
com que algumas liberdades obtidas após o colapso da União Soviética sejam cortadas. É verdade que o regime tem como alvo a oposição (e
a influência ocidental), mas há uma chance real
de que os cristãos que não são da Rússia também
se tornem cada vez mais afetados.
Março | 2019
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Das 4.136 mortes de cristãos por se
declararem seguidores do cristianismo
dos 50 países da Lista, a Nigéria sozinha
representa cerca de 90% (3.731).

Mais de 4.000 cristãos
mortos por sua fé
De acordo com a pesquisa, 4.305 cristãos foram mortos em todo o mundo no período no período em que os dados eram compilados. Como
pode ser visto na tabela abaixo, o número de cristãos mortos por sua fé aumentou novamente após
uma diminuição no período WWL 2017.
Essa diminuição se deve principalmente a uma
redução na atividade de Boko Haram na Nigéria
no período de relatório de 2017. No entanto, os
assassinatos na Nigéria aumentaram novamente devido a ondas de ataques de muçulmanos da
tribo Fulani em comunidades cristãs nos estados
do centro da África e os relatórios estão denunciando essa “limpeza religiosa” (ou limpeza étnica baseada em afiliação religiosa).
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LISTA MUNDIAL
DA PERSEGUIÇÃO
NÚMERO DE
CRISTÃOS MORTOS
2016
2017
2018
2019

7.106
1.207
3.066
4.305
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Quando a lu
A morte não é
coisa de Deus
DA REDAÇÃO
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O que leva um cristão a dar cabo da própria vida? Cobranças, depressão falta de fé? Eles não tinham Deus no
coração? Será mesmo? Depressão só dá em quem está
vivo. Todos estão sujeitos a passar por ela, não há quem esteja está livre. Pode ser pastor ou ovelha, rico ou pobre. Por
que? Porque somos feitos de carne, ossos, dores e traumas.
Somos feitos de quedas e lutas. De conquistas e perdas. E
há horas que a dor vai além do suportável. Não porque se é
fraco, mas, porque uma doença pode fazer a diferença. No
fundo o suicida quer matar a dor (seja qual for) e não tirar a
vida. É um grito de silêncio que não se houve, mas as escrituras mostram que a morte não é coisa de Deus, pois Jesus venceu a morte por nós.
Segundo Gilson de Almeida Pinho, Teólogo, psicólogo e
psicoteólogo, quando uma pessoa chega ao ponto de tirar a
própria vida, é porque ela já perdeu completamente o sentido da sua vida, muito antes de cometer o ato tresloucado
de dar fim à sua existência; ela já perdeu a esperança em relação a si mesma, em relação ao mundo e em relação ao futuro. Mais que isso, os suicidas são pessoas que não sabem
lidar com perdas e com perdão, porque já passaram por perdas significativas na vida, e não souberam ou não tiveram
condições de elaborar devidamente suas perdas. O curioso
é que as palavras “perder e perdoar” vêm do mesmo termo
latim perdonare, portanto quem não sabe perder não sabe
perdoar, e quem não sabe perdoar não sabe perder. “O suicida não sabe lidar com perdas e nem com o perdão a si mesmo – veja os exemplos de Saul e de Judas Iscariotes, dois notórios suicidas. Saul perdeu tudo que poderia perder. Judas não
conseguia ver perdão para seu ato de traição a Jesus”, justifica.
A depressão é como areia movediça em se afunda. Os depressivos tentam lutar sozinho, mas, quanto mais luta, mais
fica preso; mais afunda... A depressão é a doença mais julMarço | 2019
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Gilson de Almeida Pinho
gada do mundo, apontada como defeito, fraqueza, relaxamento e ingratidão. A sociedade cobra perfeição, quer que
todos sejam vitoriosos e tenham sucesso, enfim sejam felizes o tempo todo. A pessoa nessa situação de depressão sofre em silêncio para não ser julgado. É esse silêncio que mata.
A solidão. A dor de se sentir errado. Incompetente. Incompreendido. De não ter com quem contar. Não poder falar o
que sente come a alma por dentro.
Pastores, presbíteros, cristãos em geral, deprimidos. O

luz se apaga

Leandro Tarrataca
que isso mostra? Que é possível sim ficar deprimido sem ser
fracos, sem ser ingratos a Deus ou à vida. Porque ninguém
fica deprimido por opção; adoecer não é escolha.
Para Almeida, se o suicídio for visto como um pecado grave, visto que é uma forma de homicídio (1Co 3.16-17; 1Tm
1.9; Ap 21.8), e para o qual não há perdão, pois a pessoa morrerá e não terá mais condições de arrependimento, como foi
o caso de Judas Iscariotes, então pode-se dizer que o suicídio separa a pessoa definitivamente do amor de Deus, e

condena o suicida à perdição eterna. O exemplo de Judas é
questionável, pois ele já estava separado do amor de Deus
muito antes de trair Jesus e de cometer suicídio. Se o suicídio for visto como consequência de uma doença (Is 35.8) e,
mais que isso, como um ato de desespero ante ao sofrimento,
onde a pessoa quer dar fim ao sofrimento e não à vida, então
será que ela poderia realmente ser considerada um pecador
imperdoável? Além disso, é importante considerar que raramente ocorre o que chamamos de morte instantânea, ou
seja, a morte é um processo que pode demorar vários minutos e até mesmo dias, e até que a morte realmente ocorra não seria possível que a pessoa viesse a se arrepender e
pedir perdão a Deus em sua mente (Sl 51.17; 2Co 7.10) em
relação ao ato suicida? “Ainda é preciso considerar mais um
fator: E quando a pessoa se mata ou assume um risco de morte visando uma boa causa? Por exemplo: ao derrubar o templo
de Gaza para matar os filisteus, Sansão não estava deliberadamente cometendo suicídio? Leia Jz 16.26-30, em especial o v.
28. Quando Jonas assume a culpa pelo furacão que se abateu
sobre o navio e pede para ser lançado ao mar, isso não é uma
forma de suicídio (ainda que ele não tenha morrido)? Quando
visto dessa maneira, o suicídio não é visto como uma perdição
final e talvez nem mesmo chegue a separa a pessoa do amor de
Deus”, considera o psicoteólogo.
O pastor e doutor em Teologia Leandro Tarrataca, lembra
que “o Cristão é salvo pela graça e não por suas obras”. É fato
que a tentação e luta de um cristão pode ser imensa, contra
a carne, o mundo e o diabo. Algumas vezes o cristão não se
apropria dos recursos que Deus nos dá, sejam recursos naturais, medicinais, sociais e espirituais. (1 Co 10:13). Apesar
do suicídio ser pecado, não é um pecado imperdoável e nada
nos separará do amor de Cristo. Certamente sofrerá prejuízos em suas recompensas eternas, mas não em sua salvação
recebida pela graça do sacrifício de Jesus. O Cristão está selado com o Espírito Santo, esta é a garantia, o penhor de sua
herança celestial (Efésios 1:13,14). Mas, fica meu apelo que
um Cristão não ofenda ao seu Salvador com tamanho pecado, não deixe um rastro de dor, procure ajuda!
“A Igreja pode e deve ser um ambiente em que as pessoas possam falar de suas dores, receber orações, orientações bíblicas
www.exibirgospel.com.br
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sobre a mordomia da vida e o relacionamento com Cristo. Além
disso, a igreja pode orientar pessoas a procurar profissionais
comprometidos em ajudar aqueles que estão enlutados”, avalia.
O papel da família é de fundamental importância para diminuir a tendência ou a intenção de suicídio, é o que propõe
a Psicóloga Cognitivo Comportamental Maricy Lamounier.
Para ela, o ideal é que exista atenção à pessoa. Que se chame para conversar em particular, que se pergunte o que está
acontecendo, que demonstre real interesse em ouvir a resposta e que procure ouvir com atenção. E ao ouvir as respostas, jamais chamar as atitudes ou as emoções da pessoa
como sendo “manha” ou “frescura” ou tratar com descaso.
No plano pessoal, Maricy não diferencia o cristão de outras religiões, pois segundo ela no meio de tantas instabilidades, as incertezas da flexibilidade, a ausência de confiança e compromisso com raízes profundas, a superficialidade
do trabalho, a constante apreensão quanto ao futuro “emprego e desemprego”, interfere e influencia diretamente na
forma de viver e se relacionar com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Assim, a falta de compromisso, a fragmentação da vivência em diferentes espaços de atividades
e de sociabilidade, o deslocamento do indivíduo por inúmeros sistemas funcionais permite que, não se participe inteiramente de nenhum, não se dedique de “corpo e alma” a nenhum. Então sua identidade não se cristaliza... As pessoas se
sentem não pertencentes, não completas e por vezes vazias.

Maricy Lamounier

> Biblicamente falando

Cristãos também cometem suicídio, mas acreditam que não há salvação

Alguns líderes evangélicos destacam que tirar a própria vida é
um fruto do pecado. “Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”,
Romanos 6:23. Dentro de uma perspectiva cristã, surgem algumas
perguntas difíceis: Pode um crente cometer suicídio? “O que acontece se um verdadeiro crente tira sua própria vida?” “Um crente que
comete suicídio vai para a presença de Cristo?” Essas perguntas têm
atormentado os cristãos por muitos anos, e, como seria de se esperar, as respostas que têm sido apontadas variam em alguns aspectos. Alguns têm usado o versículo, “ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si”, 1 João 3:15, para
argumentar que desde que o suicídio é um assassinato de si mesmo, a pessoa que comete o ato não poderia ser salva. Outros admitiriam que um verdadeiro cristão poderia cometer suicídio, mas
creem que tal coisa seria extremamente rara. Eles iriam trazer uma
série de dúvidas sobre a salvação de alguém que cometeu suicídio.
No entanto, alguns vão para o outro extremo, dizendo que desde
que não há nenhuma proibição específica de suicídio na Bíblia, isso
é, portanto, uma decisão pessoal. No entanto, necessariamente, não
é um pecado, já que depende de várias circunstâncias.
O suicídio tem acontecido ao longo de toda a história, mas, o triste fato é que as taxas de suicídio em todo o mundo têm aumentado
cerca de 60% durante os últimos 40 ou 50 anos. Existem provavelmente mais suicídios do que as estatísticas revelam, porque é muito difícil determinar se a morte foi acidental, auto infligida, ou um
>
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assassinato. Além disso, para cada suicídio real, existem provavelmente pelo menos vinte tentativas que falharam. A maioria dos suicídios nos países ocidentais (pelo menos 90%) está relacionada à
depressão e/ou ao abuso de substâncias tóxicas, porém, o recente
aumento entre os jovens, muitas vezes parece estar ligado à vergonha pública e à intimidação, especialmente através das mídias sociais como o Facebook e a Internet. Suicídio é agora a segunda causa mais comum de morte entre as pessoas mais jovens nos países
ocidentais. Outros fatores, especialmente em homens de meia idade, incluem o desemprego e problemas financeiros.
Alguns casos registrados na Bíblia eram claramente homens
que trilhavam um caminho errado e suicidaram-se em más circunstâncias. Incluídos nesse grupo estão aqueles como Abimeleque (Jz
9:54), o rei Saul (1 Sm. 31:4), Aitofel (2 Sm. 17:23), Zimri, rei de Israel (1 Rs 16:18) e Judas Iscariotes (Mt. 27:5). Não sabemos mais
nada sobre o escudeiro de Saul (1 Sm. 31:5), exceto que quando
ele viu que Saul estava morto, ele também se matou. O último homem, Sansão (Jz. 16:30), é bastante singular, pois enquanto ele de
fato causou sua própria morte, seu verdadeiro objetivo era matar os filisteus, não a si mesmo. Ele morreu como resultado de sua
atitude de quebrar os pilares do Templo de Dagon, assim causando um colapso na construção, matando milhares de filisteus, além
dele mesmo. Embora ele sem dúvida fosse uma alma verdadeiramente nascida de novo, a situação em que se encontrava também
foi o resultado de ter trilhado um caminho errado.

>

Suicídio é agora a segunda
causa mais comum de morte
entre as pessoas mais jovens
nos países ocidentais.

No Velho e Novo Testamentos, é difícil entender como pode haver dúvidas a respeito da condenação que a Bíblia traz em relação
ao suicídio. Em parte alguma ele é mencionado como sendo algo
correto; e em nenhuma parte ele é conectado a uma pessoa que
andou com Deus de uma forma consistente. O homem foi criado
“à Sua imagem” (Gn. 01:27) e tirar uma vida, até mesmo de si próprio, é uma grave afronta ao nosso Criador. O salmista poderia dizer, “Os meus tempos estão nas tuas mãos” (Sl. 31:15), e somente o
Senhor tem direito de decidir quando deve acabar nossa vida (sejamos claros, no entanto, que não estamos de nenhuma forma, nos
referindo à responsabilidade dos governos de executar a um assassino. Essa função foi dada por Deus depois do dilúvio – Gn. 9:6 – e
nunca foi anulada.). E o que acontece, então, a um crente que comete suicídio? E é triste dizer que isso já aconteceu muitas vezes.
Às vezes é devido a um caminho errado, um estilo de vida longe do
Senhor que levou, talvez, ao abuso de substâncias tóxicas, a ruína
financeira e, quem sabe até mesmo o afastamento da família. Em
outros casos, é o resultado de grave depressão, conectada a uma
doença mental, onde uma pessoa pode ser mergulhada na escuridão do desespero. E ainda em outros casos, matar a si mesmo pode
ser uma decisão tomada a fim de evitar uma potencial vergonha
e desonra. Por exemplo, na época da reforma, uma mulher e suas
duas filhas deliberadamente afogaram-se ao invés de caírem nas
mãos dos seus perseguidores, que desejavam não apenas torturá-las, mas também desonrá-las de forma moral.

19

É difícil ser crítico àqueles que sucumbem à grave depressão, se
não teve que suportar tal agonia; é necessário considerar o contexto
do momento e do local ondem vivem, principalmente se há liberdade religiosa ou perseguição a cristãos. O bem conhecido escritor de
hinos W M. Cowper tinha esse problema, e ele fez pelo menos três
tentativas de suicídio durante a sua vida. Mas o Senhor não permitiu que ele tivesse sucesso. Todas as suas tentativas falharam, e ele
morreu de morte natural. No entanto, sabemos que Deus dá graça para qualquer circunstância que Ele permita que aconteça em
nossas vidas, e nos capacitará para glorificá-Lo nessas circunstâncias. Ele pôde dizer a Paulo: “A minha graça te basta” (2 Cr. 12:9), e
certamente isso é tão verdade para nós hoje quanto era para Paulo.
As Escrituras nos dizem a respeito das ovelhas de Cristo: “e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará
das minhas mãos” (Jo. 10:28). Dessa forma é possível crer que a vida
eterna não se perde! Apesar da seriedade de alguém tirar sua própria vida, não há pecado algum que possa tirar a vida eterna que
Deus dá a um cristão. Ele é também “selado com o Espírito Santo da
promessa” (Ef. 01:13), e nada pode quebrar o selo. A Bíblia deixa claro que nunca será certo perante Deus o ato do suicídio, especialmente para um cristão. No entanto, os cristãos estão propensos a
cometerem suicídio e às vezes o fazem, e também é verdade que
nenhum verdadeiro crente pode perder a sua salvação. Aquele que
se suicida, na verdade, vai para a presença de Cristo.
O suicídio resulta de fatores exteriores à própria pessoa, como
www.exibirgospel.com.br
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por exemplo, a ruína financeira, abuso de substâncias tóxicas, a vergonha pública e a desgraça, bem como por outras influências sobre as quais normalmente teríamos algum controle. Se nos encontrarmos, como crentes, em um percurso descendente, que o Senhor
nos dê graça para que possamos nos arrepender e voltar para Ele,
antes que as circunstâncias nos façam cair em desespero e pensamentos suicidas. Se nos encontramos diante de problemas financeiros, olhemos para o Senhor, que Se comprometeu a suprir todas
as nossas necessidades. Para aqueles que podem vir a ser arrastados para dentro de um doloroso caminho dentro das redes sociais,
peçamos ao Senhor que através de Sua graça atue para que possamos sair desse cenário, antes de adquirirmos sérios problemas.
Melhor ainda, não nos permita começar algo com pessoas mundanas que só podem acabar em problemas. No que se refere a circunstâncias exteriores, sobre as quais não temos controle, ou crises
de depressão que são o resultado de uma verdadeira doença mental, está além do escopo deste artigo tentar entrar em todas suas
ramificações. Mas vamos lembrar que o Senhor é por nós, no que
quer que seja que Ele permita que aconteça conosco. Além disso,
Ele nos deu nossos irmãos, que também podem ser um verdadeiro
apoio para nós, bem como a ajuda médica, de que podemos e devemos dispor. Paulo pôde dizer, “Porque eu estou bem certo de que nem
a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas
do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor
de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”, Romanos 8: 38-39.
Nós somos os “guardiões do nosso irmão” e sempre devemos ser sensíveis à dor emocional na vida dos outros. “Levai as cargas uns dos
outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo”, Gálatas 6:2. Cuidado pastoral talvez exista mais uma palavra que possa ser dirigida para nós
que não somos torturados pela depressão ou envolvidos com outros fatores que nos poria em predisposição ao suicídio. O cuidado
pastoral é de grande importância, e precisamos estar cientes a respeito daqueles que podem estar se torturando gravemente e tal-
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Fé reduz ansiedade e estresse

Um estudo realizado pela Universidade de Toronto (Canadá) e, divulgado mundialmente pela BBC, mostra que ter
fé, acreditar em Deus pode ajudar a acabar com a ansiedade
e reduzir o estresse. Segundo a pesquisa, publicada na revista Pyschological Science, envolveu a comparação das reações
cerebrais em pessoas de diferentes religiões e em ateus, quando submetidos a uma série de testes.
Para os cientistas, quanto mais fé os voluntários tinham,
mais tranquilos eles se mostravam diante das tarefas, mesmo
quando cometiam erros. De acordo com os pesquisadores, os
participantes que obtiveram melhor resultado nos testes não
eram fundamentalistas, mas acreditavam que “Deus deu sentido a suas vidas”. Comparados com os ateus, eles mostraram
menos atividade no chamado córtex cingulado anterior, a área
do cérebro que ajuda a modificar o comportamento ao sinalizar quando são necessários mais atenção e controle, geralmente como resultado de algum acontecimento que produz
ansiedade, como cometer um erro.
“Esta parte do cérebro é como um alarme que toca quando uma
pessoa comete um erro ou se sente insegura”, disse Michael Inzlicht, professor de psicologia e coordenador da pesquisa. “Os
voluntários religiosos ou que simplesmente acreditavam em Deus
mostraram muito menos atividade nesta região. Eles são muito
menos ansiosos e se sentem menos estressados quando cometem um erro.”
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vez tendo pensamentos sérios a respeito de tirar sua própria vida.
Alcançá-los de uma forma amorosa, estar dispostos a escutá-los,
fazer com que saibam que alguém se preocupa com eles, pode ser
uma boa maneira de impedir esse ato tão prejudicial a si mesmos.
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O cientista, no entanto, lembra que
a ansiedade é “uma faca de dois gumes”, necessária e útil em algumas
situações. “Claro que a ansiedade pode ser negativa, porque
se você sofre repetidamente
com o problema, pode ficar
paralisado pelo medo”, explicou. “Mas ela tem uma
função muito útil, que é
nos avisar quando estamos fazendo algo errado. Se você não se sentir ansioso com um erro,
que ímpeto vai ter para
mudar ou melhorar para
não voltar a repetir o
mesmo erro?”
Para gerar discussão, grupos de ateus
argumentaram que o
estudo não prova que
Deus existe, apenas mostra que ter uma crença
é benéfico.
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Identificando pensamentos suicidas
01

Depressão.
Isolamento. Perdas.

02

Grandes mudanças de vida
(e, às vezes, apenas algumas
pequenas como começar ou parar
de tomar certos medicamentos).

03

Comportamentos
irracionais ou instáveis.

04

Tentativas de suicídio anteriores.
Abuso de substâncias.

05

Dificuldades
financeiras.

06

Acesso a meios
de cometer o ato.

07

Intenção
suicida.

08

Uma história de
suicídio na família.

09

Conexões a outras pessoas
que morreram por suicídio.
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QUAL A VISÃO CRISTÃ

A RESPEITO DO SUICÍDIO?

A Bíblia menciona seis pessoas específicas que
cometeram suicídio: Abimeleque (Juízes 9:54),
Saul (1 Samuel 31:4), o escudeiro de Saul (1
Samuel 31:4-6), Aitofel (2 Samuel 17:23), Zinri (1
Reis 16:18) e Judas (Mateus 27:5). Cinco deles
eram homens pecadores e perversos (não se sabe
o suficiente sobre o escudeiro de Saul para fazer
um julgamento a respeito de seu caráter). Alguns
consideram Sansão um exemplo de suicídio (Juízes
16:26-31), mas o seu objetivo era matar os filisteus e não a si mesmo. A Bíblia enxerga o suicídio
da mesma forma que assassinato, pois isso é exatamente o que é - auto-assassinato. Cabe a Deus
decidir quando e como uma pessoa deva morrer.
De acordo com a Bíblia, o suicídio não determina
se uma pessoa ganha ou não acesso ao céu. Se
um descrente cometer suicídio, ele não fez nada
mais do que “acelerar” a sua jornada. Mas a Bíblia
diz sobre um cristão que comete suicídio? A Bíblia
ensina que podemos ter a garantia da vida eterna
a partir do momento em que verdadeiramente
crermos em Cristo (João 3:16). Segundo a Bíblia,
os cristãos podem saber que possuem a vida eterna sem qualquer dúvida (1 João 5:13). Nada pode
separar um cristão do amor de Deus (Romanos

8:38-39). Se nenhuma “criatura” pode separar um
cristão do amor de Deus, e até mesmo um cristão
que comete suicídio é uma “coisa criada”, então
nem mesmo o suicídio pode separar um cristão
do amor de Deus. Jesus morreu por todos os
nossos pecados e se um cristão verdadeiro, em um
momento de crise e fraqueza espiritual, cometer
suicídio, esse pecado ainda seria coberto pelo
sangue de Cristo.
O suicídio ainda é um grave pecado contra Deus.
Segundo a Bíblia, o suicídio é assassinato; é
sempre errado. Deve-se ter sérias dúvidas sobre
a autenticidade da fé de qualquer pessoa que afirmava ser um cristão, mas mesmo assim cometeu
suicídio. Não há nenhuma circunstância que possa
justificar que alguém, especialmente um cristão,
tire a sua vida própria. Os cristãos são chamados a
viver suas vidas para Deus e a decisão de quando
morrer pertence a Deus e somente a Ele. Embora
não esteja descrevendo o suicídio, 1 Coríntios
3:15 é provavelmente uma boa descrição do que
acontece com um Cristão que comete suicídio.
“Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá
prejuízo; contudo, será salvo como alguém que
escapa através do fogo.”
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Suicidas querem
> acabar
com os problemas
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Em muitos casos, na grande maioria,
as pessoas pensam em suicídio, não para
acabar com a vida, mas para acabar com
os problemas encontrados na vida. Diante
de situações muito complicadas, aparentemente sem saída, pensam erroneamente, que a saída pode ser a morte. Tentando, por vezes, se livrar da dor; algumas
pessoas pensam no suicídio. Maricy Lamounier de Oliveira, Psicóloga Cognitivo
Comportamental, avalia que nem todas
as pessoas estão preparadas para lidar
com pessoas quando estão sensíveis ou
decididas a cometerem um suicídio. “Às
vezes uma palavra dita no momento errado ou de forma errada (com tom ou timbre
alterado) pode ser interpretado de forma
distorcida e/ou ocasionar uma reação negativa”, considera ao destacar que o ideal
é apenas ouvir, demonstrando interesse pela pessoa e indicar instituições ou
profissionais capacitados a ajudar pessoas fragilizadas e com intenções suicidas.
Cada profissional utiliza-se de linhas
teóricas e áreas de atuações específicas, utilizando-se, portanto, de técnicas
e estratégias diferenciadas. Indiferente
da abordagem teórica, Maricy considera
que o profissional de psicologia deve analisar, cuidadosamente, cada caso. “Primeiramente é necessário criar estratégias de
acolhimento, conhecer e avaliar a pessoa
e o contexto em que se encontra para então nortear as ações com um plano de intervenção terapêutico necessário e exclusivo para cada caso em particular. Nesse
processo é fundamental deixar claro que
não existem culpados e que existem outros caminhos a serem trilhados, abrindo
espaço para a possibilidade de conhecer e
expressar os sentimentos e discutir os desafios deste processo contínuo”.
A psicóloga avisa que é muito importante ficar atento aos sintomas de alguém
que pode cometer suicídio, pois são muito
sutis, variando um pouco de pessoa para
pessoa. Mas em geral, a pessoa manifesta o desejo de morrer ou pode falar sobre o tema morte com certa freqüência.
Algumas vezes existem demonstrações
de baixa estima ou comportamentos depressivos como expressões de desvalorização de si mesmos. “Muito embora o
suicídio nem sempre esteja ligado diretamente ao quadro de depressão, pessoas que
apresentam sintomas desta patologia exigem atenção especial”, salienta.
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1. Mudança brusca de comportamento, por exemplo, uma
pessoa comunicativa e sociável que começa a se isolar, ficar menos comunicativa e menos sociável. Pode passar a
ter atitudes impulsivas e até agressivas,
quando anteriormente era uma pessoa
meiga e dócil;

pessoa não se sente querida, apoiada ou
aceita em sua própria casa e não encontra apoio em seus relacionamentos que
por vezes são superficiais; o desemprego, as perdas, as dificuldades em elaborar lutos. Então não percebe saídas para
suas dificuldades pessoais.

“Outra possível causa é a mudança das
relações sociais ou a diminuição delas,
as pessoas têm diminuído consideravelmente o tempo despendido à família e
aos amigos. Especialistas afirmam que
3. Pessoas com alto conví- pessoas que possuem vínculos familiavio social, restringem seu con- res ou afetivos constantes tem menos
vívio e por vezes podem ficar horas ou propensão ao suicídio. Muitas pessoas
até dias sem contatos externos;
quando pensam em se matar acabam
desistindo do ato ao lembrar-se que po4. Aumento ou início do uso dem decepcionar pessoas de referende álcool ou drogas. Maricy cia (mãe, pai, avós, amigos queridos).
aponta algumas possíveis causas para o O sentido da vida e os vínculos sociais
suicídio, entre elas estão: as decepções e afetivos dão forças às pessoas mese frustrações com a própria vida, com o mo diante de situações das mais comsucesso ou insucesso profissional e/ou plexas”, completa.
familiar; o sentimento de menos valia e
de não pertencimento; as dificuldades
Embora cada pessoa seja singupessoais em alcançar o nível de aceita- lar e encare os sofrimentos de maneição conforme as exigências da socieda- ra única, existem alguns comportade; o sentimento de desespero; o senti- mentos que podem ser indícios de
mento de solidão; e a falta de esperança intenções suicidas, ressalta a proﬁsou de enxergar possibilidades para um sional: 1. Mudanças de comportamenfuturo melhor. As pessoas olham ao seu tos; 2. Falar ou demonstrar interesse
redor e enxergam desespero, desespe- freqüente sobre o tema morte; 3. Murança, violências, desemprego - mesmo danças repentinas de hábitos e humor;
com preparo profissional. Por vezes a 4. Automutilação.
2. Estudantes podem obter
notas baixas, quando anteriormente possuíam notas altas;

>

Quando a morte parece
> ser
a única solução
Na esmagadora maioria dos casos o suicí- go Gilson de Almeida Pinho, o que um suidio não é uma ação repentina, intempestiva
cida em potencial ou um sobrevivente a um
e impensada; ao contrário, é uma condição
suicídio mais precisam é de “amor, amparo
que a pessoa já está amadurecendo e pla- e valorização” pessoal, pois todo suicida sonejando a longo prazo; e mais que isso, ela
fre da “tríade negativa: desamor, desamparo
já estava sinalizando, mas as pessoas pró- e desvalor”. A família deveria ser o ambienximas não percebiam por ignorância dos
te onde as pessoas incondicionalmente ensinais, ou por medo não queriam perceber
contrariam amor, amparo e valorização pespara não se defrontarem com a triste rea- soal, mas a prática ensina que em geral (há
lidade da morte. A grande maioria das pes- exceções) o suicida não encontra isso em
soas não pode ajudar um suicida em poten- sua família e, mais ainda, sua família norcial, simplesmente porque também não sabe
malmente é a própria causa dele ter perdilidar com perdas e tem medo da própria mor- do a esperança em relação a si mesmo, em
te, então prefere ignorar o problema poten- relação ao mundo e em relação ao futuro.
cial até que de fato ele ocorra.
“Quando se lida com um suicida em potencial
Para o teólogo, psicólogo e psicoteólo- ou um sobrevivente ao suicídio é muito im“Creio, particularmente, que as pessoas dei- ler uma história, fazer uma favor) os laxam de viver quando deixam de acreditar, ços tendem a se expandir e se fortalecer.
quando deixam de sonhar. Penso que a “As pessoas necessitam se sentir queridas
principal causa do suicídio seja essa; dei- e pertencentes, o tempo todo. E nosso dexar de sonhar”, considera Maricy ao citar safio, enquanto profissionais, enquanto
o filósofo Gusdorf que disse: “O homem seres humanos e acima de tudo, enquannão é o que é, mas o que não é”. Isso não to cristãos; é amar”, encerra.
é um jogo de palavras, Gusdorf quer dizer que o homem não se define apenas
por um modelo que o antecede, por uma
essência que o caracteriza, nem apenas
o que as circunstâncias fizeram dele. Ele
se define pelo lançar-se no futuro, antecipando, por meio de um projeto, a sua
ação consciente sobre o mundo.” Daí a
importância da conscientização, e não
da alienação Capitalista”. Não há caminho feito, mas a fazer, não há modelo de
conduta, mas processo contínuo de estabelecimento de valores. Nada mais se
apresenta como absolutamente certo e
inquestionável.
Para ela, toda esta realidade por fazer
não fragiliza o homem, pelo contrário,
torna-o construtor de sua própria história. E talvez a melhor forma de prevenção seja o amor. Quando falamos em
amor imaginamos o amor de formas diferentes, mas de forma simples, quando
amamos de forma afetiva (com demonstrações de afeto – carinho, elogios, olhar
e ouvir com atenção) e de forma efetiva (com gestos concretos – preparar um
café, lavar uma louça, dar um presente,

portante que o atendimento terapêutico ou
o aconselhamento se estenda também à sua
família”, avisa.
Cada caso é um caso, isto é, para o suicida e seus familiares o seu caso é sempre
visto como único, mas na realidade existem
tantas causas como são os casos de suicídio:
Causas sociais, como: família disfuncional; quebra dos vínculos familiares pelo
fato da pessoa se mudar para lugares onde
os contatos familiares são alterados ou até
mesmo eliminados; quebra de referenciais
sociais; assédio moral (bullying) no ambiente social, de trabalho, escola, vizinhança etc.;
estupro e abuso sexual; forte sentimento de
vergonha e culpa etc;
Estresse e dificuldade de adaptação ambiental em caso de mudança de cidade, de
serviço, de casa etc;
Doenças mentais graves, como: depressão unipolar, TAB – Transtorno Afetivo Bipolar, TAG – Transtorno de Ansiedade Generalizada, esquizofrenia, paranoide etc;
Drogas e bebidas: usuários de medicamentos psicoativos licitamente receitados;
ou o contrário, isto é, pessoas que sofrem
de abstinência de drogas, bebidas e medicamentos lícitos;
Doenças graves para as quais não há
cura, tanto as doenças adquiridas como
as desenvolvidas, como: câncer, AIDS, sífilis, arteriosclerose etc;
Doenças degenerativas naturais, como:
Alzheimer, Huntington, Parkinson, psicose senil etc.
Como psicoteólogo, Almeida avalia que
existem raras exceções em que a pessoa não
dá sinal algum de que pretende se matar,
mas o suicida geralmente dá vários de que
isso poderá acontecer, os mais comuns são:
Manifestação de pensamentos e falas
suicidas, como: “Não aguento mais...”, “Gostaria de sumir”, “Quero morrer”, “Gostaria de
não ter nascido”, “A vida não vale a pena” ou
“Não vejo sentido pra vida”, “Todos ficariam
melhor sem minha presença”, “Não estarei
aqui amanhã” etc;
Alterações emocionais e sentimentais
negativas visíveis e persistentes: demonstra estar sofrendo; ansiedade crônica; depressão crônica; forte sentimento de vergonha e culpa; baixa autoestima etc;
Alterações comportamentais visíveis:
mudanças comportamentais inesperadas e/
ou bruscas; deixar de fazer o que antes lhe
dava prazer; desânimo em tudo que faz;
isolamento social; mudança no modo de se
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vestir e no cuidado com sua saúde e higiene pessoal; uso de medicamentos, bebidas
e drogas; ou ao contrário: abandono de medicamentos que deveriam ser de uso permanente; comportamentos de risco, como
direção perigosa, sexo irresponsável, atividades perigosas etc;
Comportamentos de despedida: doar
coisas e objetos pessoais; despedir-se de
pessoas queridas; resolver problemas pendentes, em especial problemas financeiros;
tratar assuntos que antes evitava tratar etc;
Momentos finais, isto é, após todos os
sinais mencionados acima, a pessoas apresenta uma “melhora aparente” de seu estado de humor; demonstra calma repentina; procura conhecer meios e instrumentos
para suicídio etc.
O suicida quando pensa em tirar a vida
deve saber que o suicídio começa nos pensamentos. E os pensamentos suicidas são
um processo progressivo, portanto esse
processo deve ser interrompido o mais rapidamente possível. Para isso a pessoa deve
evitar ficar sozinha; deve evitar a exposição a instrumentos ou condições potencialmente suicidas, exposição a bebidas, drogas,
medicamentos depressores etc.; deve evitar pessoas que a deprimam cada vez mais
(o problema é que isso nem sempre é possível); deve pedir ajuda a pessoas próximas
ou a um profissional devidamente habilitado
a tratar desse tipo de problema; deve procurar um novo sentido em sua vida, o que
implica em mudança de estilo de vida, cuidar de sua vida espiritual, praticar algum
tipo de atividade física etc.
A participação da família e pessoas próximas é muito importante. As atitudes imediatas dos familiares devem ser eliminar o
acesso a armas, venenos e locais onde a
pessoa poderia cometer suicídio; eliminar
o acesso a bebidas alcoólicas, drogas e medicamentos sem prescrição e controle médico; nunca deixar a pessoa sozinha; procurar
conversar bastante com a pessoa, dandoMarço | 2019
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-lhe liberdade para falar mais que ouvir; demonstrar amor e empatia pela pessoa etc.
Almeida destaca quem a curto, médio e
longo prazo deve haver uma mudanças no
estilo de vida do suicida em potencial: afastamento do serviço (férias, licença ou dispensa, “mesmo” contra sua vontade – é necessário um período de “ócio terapêutico”);
mudança de atividade e serviço (se possível
e quando possível); alimentação equilibrada;
atividade de lazer, hobbies e atividade social prazerosa; atividade física regular, mas
sem exageros etc. “Direcionar imediatamente a pessoa à psicoterapia e aconselhamento,
aliado tudo isso a exercícios de relaxamento;
uso de antidepressivos e ansiolíticos (se necessário e com acompanhamento médico);
orientada a buscar novos objetivos de vida”.
Para ele ajudar a pessoa a cuidar e cultivar sua vida espiritual: exercitar a fé, meditação, prática do perdão, da compaixão e da
esperança etc., pois isso diminui o estresse
e a ansiedade, produz pensamentos calmos
e claros, sono reparador; reduz a ansiedade
existencial, pois oferece esperança, sentido
e sensação de bem-estar emocional. “A psicoterapia é muito importante tanto para o
suicida em potencial, para o sobrevivente
ao suicídio e para a família do suicida, pois
a terapia ajuda a pessoa a lidar com mais recursos técnicos com sua vida mental, emocional, comportamental, social, profissional,
existencial e espiritual”, entende.
O suicídio de pastores e de crentes verdadeiramente fieis a Deus, acusam um alto percentual (85 a 90%) de pastores que reclamam
que estão cansados das lidas do ministério
pastoral e se dizem decepcionados com o ministério. 70% dos pastores já tiveram depressão e 45% já tiveram síndrome de burnout.
22% dos pastores têm algum outro sintoma
psiquiátrico e 73% já tiveram ao longo do ministério. 15% dos pastores já pensaram em
suicídio ao longo do ministério. Por que isso
acontece? Várias causas poderiam ser aqui
apontadas, mas aqui serão citadas apenas:

1) A constante pressão psicológica,
social e espiritual resultante do próprio ministério. Tudo isso vai minando as
energias e capacidade de lidar com o estresse crônico que enfrenta;
2) Todo crente vive em constante
luta espiritual contra Satanás e seus
agentes demoníacos, mas para o pastor
essa luta é mais intensa, pois ele e sua família
são os alvos principais do inimigo: “Ferirei
o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão
dispersas” (Mateus 26.31b, ARA);
3) O pastor normalmente não tem
com quem desabafar e nem pode admitir suas fraquezas, pois será visto
como um fraco pela sua igreja. Todo
cuidador precisa ser cuidado, mas o pastor
é um cuidador que não tem cuidador, até
o dia em que sua vida colapsa (síndrome
de burnout). É triste, mas real a frase: “Ser
pastor é cuidar de feridas dos outros, enquanto suas próprias feridas estão sangrando”.
Apesar de seu preparo teológico e espiritual, o pastor é humano, e como tal está
sujeito às mesmas falhas das demais pessoas, só que sua função o obriga a suportar mais e mais, suportar até além de suas
forças, até o dia em que seus limites são ultrapassados e muitos sucumbem à síndrome de burnout, conhecida como a doença
que mais mata pastores e pessoas públicas.
Burnout, do ing.: burn out = queimar por
completo, reduzir a cinzas, incinerar, ser consumido pelo fogo; fumegar. É o estado de tensão emocional (ansiedade) e estresse crônico
provocados por condições desgastantes de
natureza física, emocional, cognitiva, social
e espiritual relacionados ao ambiente de trabalho ou ao tipo e intensidade de trabalho.
O tratamento do burnout deve ser levado a sério, pois é grande a possibilidade de
recidivas, de cronificação da doença e de colapso irreversível, levando muitos ao suicídio como forma de acabar com a dor e sofrimento. “Ore pelo seu pastor e o ajude em
seu ministério”, encerra.

>

Depressão será doença mais
> incapacitante
do mundo
De acordo com Organização Mundial de
Saúde (OMS), até 2020 a depressão será a
principal doença mais incapacitante em todo
o mundo. Isso significa que quem sofre de
depressão tem a sua rotina virada do avesso. Ela deixa de produzir e tem a sua vida
pessoal bastante prejudicada. Atualmente, mais de 120 milhões de pessoas sofrem
com a depressão no mundo – estima-se que
só no Brasil, são 17 milhões. E cerca de 850
mil pessoas morrem, por ano, em decorrência da doença.
A depressão, ainda hoje, é confundida

com tristeza, sentimento comum a todas
as pessoas em algum momento da vida. Brigar com o namorado, repetir o ano escolar e
perder o emprego são motivos para deixar
alguém triste, cabisbaixo. Isso não significa,
porém, que o sujeito está com depressão.
Em alguns dias, ele, certamente, vai estar
melhor. O desconhecimento real do funcionamento desse transtorno afetivo é o principal responsável por um dos maiores problemas para quem sofre com a depressão:
o preconceito.
Em ambientes onde há competição, co-

brança por desempenho, Bullying, ou qualquer tipo de pressão, é comum as pessoas
nem comentarem sobre a enfermidade. Nesses casos, o melhor é tirar férias ou licença
médica. E não é só isso. A ignorância em torno da doença faz com que familiares e amigos, na tentativa de ajudar, piorem ainda
mais a condição do depressivo.
A incompreensão da situação leva parentes e amigos, na tentativa de ajudar, a
usarem frases como “tenha um pouco de força de vontade”, “vamos passear no shopping
que melhora”, “você tem uma vida tão boa, tá

Suicídio da comunicação
O comportamento suicida é complexo e,
portanto, com causas variadas. Algumas pessoas praticam o que se chama de “suicídio da
comunicação”, isto é, pessoas sofrem com
uma profunda dor, por assim dizer querem
comunicar esse sofrimento, mas na verdade
não querem morrer, mas acabam perdendo
a vida nesse processo. Isso é que analisou o
pastor e doutor em Teologia Leandro Tarrataca. Ele avalia que essa situação é mais comum nas chamadas “tentativas não violentas”.
“É importante ter mente que podemos ter causas existências, descompassos bioquímicos e
causas espirituais. O Ser humano deve ser visto em 360 graus e não apenas como um ‘retalho’ de gente”, ressalta.
Tarrataca lembra que todos podem e devem abrir canais para que as pessoas próximas possam falar de sua dor sem reprimendas. Lembra ainda, que existem situações em
que as pessoas precisam orientação mais específica de um conselheiro experiente e de
profissionais de saúde. “Ajudar as pessoas
demanda algumas vezes uma abordagem
multidisciplinar.”
A família é a primeira unidade social onde
uma pessoa precisa ser ouvida, acolhida e encorajada. O cuidado na família é não tratar alguém que demonstre traços depressivos ou
faça comentários suicidas como se não fosse
nada; é preciso dar atenção quando alguém
deseja comunicar sua dor. A família pode ajudar na orientação para que o depressivo busque aconselhamento de pessoas capacitadas
e também de profissionais de saúde que se
interessem pela pessoa adoecida e não apenas pela doença da angústia.

A bíblia diz que devemos cultivar um padrão edificante. O famoso texto de Paulo aos
Filipenses, “Finalmente, irmãos, tudo o que
é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo
o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que
é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja
isso o que ocupe o vosso pensamento” (Fil
4:8) Mas, se pessoa passa ter pensamentos
de que o suicídio é a saída, ela precisa buscar ajuda imediatamente.
LEANDRO TARRATACA
Dados da OMS mostram que os casos de
suicídio são mais comuns entre idosos e tem
crescido muito em jovens. Idosos sofrem de
bre o valor moral encontra-se em João 15:13
isolamento social, doenças, falta de propósito
e muitos lutam silenciosamente contra a de- “Ninguém tem maior amor do que aquele que
pressão. Já entre os jovens, um estudo mui- dá a sua vida pelos seus amigos.”
Eutanásia. Em vários países a prática do
to interessante promovido no Texas pela Dra.
Laurel Williams, afirma que 90% dos adoles- chamado direito a morte assistida. A ética e
doutrina cristã é contrária esse procedimencentes que eventualmente cometem suicídio
to que varia de retirar tratamento adequado
sofrem de alguma desordem mental. Penso
que a desconstrução social, familiar, a bana- e ou fazer uso de procedimentos que acelelização dos relacionamentos por meio de mí- rem a morte. De todo modo, a eutanásia é
dias sociais, falta de propósito aliada ao ímpe- discutida em outro campo ao lado da distanásia e ortotanásia e não é considerada suito juvenil pode acentuar o problema.
A Bíblia nos ensina que nada pode sepa- cídio tal qual entendermos.
Suicídio. Biblicamente suicídio é um aurar um cristão do amor de Deus e que podemos ter a garantia da vida eterna a par- to-assassinato. Mesmo quando mascarado
por palavras de boas intenções é um ato detir do momento em que, verdadeiramente,
crermos em Cristo. A maioria dos estudio- sesperado, mas egoísta, que deixa uma terrível dor em seu rastro. Temos no rei Saul um
sos divide a questão da seguinte maneira:
exemplo de um homem que após repetidos
Atos de martírio e auto sacrifício. Todos
conhecemos histórias de pessoas que altruís- atos de egoísmo lançou-se ao suicídio. A morte, mesmo na melhor das circunstâncias não
ta e heroicamente se sacrificaram para salvar
outros. Policiais, bombeiros, pais, mães etc… é bela, suicídio é pecado. Suicídio é desejar
colocar um ponto final onde deveríamos ter
Esse ato não é considerado suicídio, mas um
ato de heroísmo, uma consideração bíblica so- apenas uma vírgula.
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com depressão por que?” e “se ocupe com outras coisas que você não terá tempo de pensar
em bobagens”, funcionam como uma bomba
na cabeça de quem já se esforça, diariamente, para conseguir sair da cama. Isso mostra
que as pessoas não conhecem o transtorno.
Achar que é frescura ainda é comum, pois
não imaginam que o paciente não consegue
reagir e que não depende de força de vontade. Essas atitudes podem piorar o quadro.
O Brasil é campeão de casos de depressão. Quase 6% da população, um total de 11,5
milhões de pessoas, sofrem com a doença,
segundo dados da OMS. A entidade alerta
para o aumento do número de registros de
Transtornos de Ansiedade. Sendo os mais comuns os transtornos de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Em 2015, 18,6

milhões de pessoas sofriam com transtorno de ansiedade no Brasil.
Geralmente, alguns sintomas merecem
atenção: sentir medo ou receio, em excesso, de situações que ainda não aconteceram,
alterações do sono, tensão muscular, medo
de falar em público, medo de lugares fechados ou com grandes aglomerações, inquietações constantes, pensamentos obsessivos e
comportamentos compulsivos. O ideal, em
casos assim, é buscar ajuda de um psicoterapeuta. O psicólogo irá fazer uma série de
perguntas sobre seu estado físico e emocional. Na terapia, você terá a oportunidade de
falar mais sobre as situações que lhe causam
ansiedade, sem julgamentos. Em alguns casos, o psicólogo pode recomendar que você
procure um psiquiatra, que irá receitar uma

medicação específica para baixar a ansiedade. A maioria das pessoas ao serem questionadas sobre o assunto, dirá que são ansiosas. Porém, para ter o diagnóstico de alguns
transtornos de ansiedade não é tão simples.
O DSM-V - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - aponta 12 tipos de patologias relacionadas à ansiedade.
A resistência em procurar ajuda em saúde mental pode ser explicada, em parte, pelo
preconceito contra as pessoas que têm transtornos. A psicofobia carrega uma herança de
séculos de discriminação contra os doentes
mentais ao longo da história. Acreditava-se
que eles eram ‘bruxos’ ou ‘possuídos por demônios’. Atualmente, Psicologia e Psiquiatria trabalham juntas para desmistificar todas essas questões.

> “Pastor não deve andar sozinho”
Pastor Silas alerta sobre suicídio entre líderes cristãos
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Através das redes sociais, o pastor Silas Ma- solitária e sofrida. “A campanha teve o objetivo de
lafaia alertou seus seguidores, em 2018, sobre prevenir o suicídio, que, infelizmente, tem atingido
a campanha “Setembro Amarelo”, mês escolhido milhares de pessoas, inclusive pastores. Foi por isso
para conscientizar a população sobre a realida- que criei o Pastores Juntos, um projeto para camide do suicídio e mostrar que existe prevenção nharmos juntos e compartilharmos os desafios do
em mais de 90% dos casos, segundo a Organiza- ministério”, alertou.
ção Mundial da Saúde. Citando o Salmo 46.1, ele
O suicídio é considerado um problema de saúdisse: “O ser humano não tem estrutura para ter de pública e mata 1 brasileiro a cada 45 minutos e
uma vida com longos períodos de angústia, porque 1 pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo. Peela nos faz adoecer fisicamente. Deus, porém, é po- los números oficiais, são 32 brasileiros mortos por
deroso para nos livrar dela e trazer paz ao nosso co- dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria
ração. “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro dos tipos de câncer. Pelo menos o triplo de pesbem presente na angústia”.
soas tentou tirar a própria vida e outras chegaram
Segundo o pastor, é importante também des- a pensar em suicídio. “Apesar de números tão alartacar o elevado índice de suicídio entre pastores mantes, o assunto ainda é tratado como tabu. Evitano Brasil e decidiu ressaltar sobre seu projeto -se o assunto, o que só colabora para seu aumento
que tem como propósito ajudar os ministros na dos casos, pois as pessoas muitas vezes não sabem
caminhada pastoral, que na maioria das vezes é que podem procurar ajuda”, destaca.
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Silas Lima Malafaia é pastor
pentecostal brasileiro líder do
ministério Vitória em Cristo,
ligado à Assembleia de Deus.
Malafaia também é televangelista,
graduado em psicologia, presidente
da editora Central Gospel, além de
ser vice-presidente do Conselho
Interdenominacional de Ministros
Evangélicos do Brasil (CIMEB),
entidade que agrega cerca de oito
mil pastores de quase todas as
denominações evangélicas brasileiras.

>

Pastores que tiraram
a vida em 2018
Em 2018 alguns casos de suicídios
entre pastores assustaram a
comunidade evangélica

HENRIQUE
BALBINO DA SILVA

Desde o início de 2018 alguns, entre muitos, casos de suicídios entre pastores
assustaram a comunidade evangélica, e tem despertado a preocupação dos
pastores para essa triste realidade. O ano ficará marcado na história pelo triste
aumento no caso de suicídios envolvendo líderes religiosos. O que antigamente
parecia impossível, hoje em dia se torna cada vez mais comum.

OSWALDO THOMAZ
MELLO FILHO

O Pastor pertencia a
Comunidade Shalom na cidade
de Viradouro São Paulo. Ele
tinha 50 anos, sofria de depressão,
ele foi encontrado morto no último
dia 21 de dezembro. Esses foram
os casos de suicídios registrados
em 2018, e a depressão está entre
as principais causas.

GILSON GENÁRIO
RODRIGUES

Ele foi encontrado já sem vida com
uma corda no pescoço, a família
não se pronunciou sobre o caso e o
enterro do religioso foi feito às pressas.
O primeiro de 2018 a ser divulgado
pela imprensa. Gilson era pastor da
igreja Assembleia de Deus Ministério
Rio Comprido, na cidade de Espera
Feliz em Minas Gerais.

RAFAEL
OCTÁVIO

O pastor cometeu suicídio no dia
27 de novembro após se jogar de
uma ponte que fica localizada em
município no interior de São Paulo,
em Orlândia. Rafael Octávio Ele
era ligado a uma das igrejas conexa
ao ministério do pastor Marco
Feliciano, a Igreja Assembleia de
Deus Catedral do Avivamento.

Um pastor evangélico Henrique
Balbino da Silva de 45 anos
assassinou a ex-mulher, de 44,
com cinco tiros, na manhã do
dia 13 de maio, em Santana de
Parnaíba (SP), e se suicidou em
seguida. Segundo testemunhas,
ele chegou à casa da família da
vítima e chamou a ex no portão.
Ao se aproximar, ela foi atingida
pelos cinco disparos e já caiu
sem vida. O ex-marido saiu
caminhando em direção a um
escadão, recarregou a arma e
atirou contra a própria cabeça.
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ANDREW
STOECKLEIN

Andrew Stoecklein segundo
informações da revista People, o
líder da Inland Hills Church na China
e na Califórnia, sofria de depressão
e ansiedade. O pastor Andrew
Stoecklein, de 30 anos, veio a falecer
no dia 25 de agosto após complicações
resultantes de uma tentativa de
suicídio, no dia anterior.
www.exibirgospel.com.br
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TÁ NA BÍBLIA

Princípios Bíblicos que você deveria conhecer e praticar

3

Ore todas as manhãs
Faze-me ouvir do teu
amor leal pela manhã,
pois em ti confio.
Mostra-me o caminho
que devo seguir, pois a ti
elevo a minha alma.
Salmos 143.8

2
30

Seja luz
Porque outrora vocês eram
trevas, mas agora são luz
no Senhor. Vivam como
filhos da luz, pois o fruto
da luz consiste em toda
bondade, justiça e verdade;
e aprendam a discernir o
que é agradável ao Senhor.
Efésios 5.8-10

CONSELHOS

5

PARA SER FELIZ

A maioria das pessoas começa o ano pensando em
“ser feliz”. Muitos fazem planos, renovam seus sonhos
e buscam esperança em suas próprias forças.
Mas a felicidade não está nos bens materiais, numa
boa carreira, na fama ou no sucesso. A Bíblia ensina
que a felicidade é algo que se multiplica quando você
ajuda o próximo, quando tem o coração limpo e
mantem contato com o Criador.
Leia aqui alguns versículos que poderão
ajudar você a ter um novo ano muito feliz.

Liberte-se do passado
Esquecendo-me das coisas
que ficaram para trás e
avançando para as que estão
adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do
chamado celestial de Deus
em Cristo Jesus.
Filipenses 3.13-14

Sirva as pessoas
Estejam prontos para servir, e conservem
acesas as suas candeias, como aqueles
que esperam seu senhor voltar de um
banquete de casamento; para que,
quando ele chegar e bater, possam
abrir-lhe a porta imediatamente.
Lucas 12.35-36

>
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7

Jejue corretamente
O jejum que desejo não é este:
soltar as correntes da injustiça,
desatar as cordas do jugo, pôr em
liberdade os oprimidos e romper
todo jugo? Não é partilhar sua
comida com o faminto, abrigar o
pobre desamparado, vestir o nu que
você encontrou, e não recusar ajuda
ao próximo?

Faça tudo de coração
Tudo o que fizerem, façam
de todo o coração, como
para o Senhor, e não para
os homens, sabendo que
receberão do Senhor a
recompensa da herança. É a
Cristo, o Senhor, que vocês
estão servindo.

4
Colossenses 3.23-24

Seja forte

Tudo posso naquele
que me fortalece.
Filipenses 4.13

9
Seja gentil
Se o seu inimigo tiver
fome, dê-lhe de comer;
se tiver sede, dê-lhe de
beber. Fazendo isso, você
amontoará brasas vivas
sobre a cabeça dele.
Romanos 12.20

Isaías 58.6-7

8

Organize seu tempo
Para tudo há uma ocasião, e um tempo
para cada propósito debaixo do céu.
Eclesiastes 3.1

>

10

11

Seja exemplo
Portanto, julgo que não
devemos pôr dificuldades
aos gentios que estão se
convertendo a Deus.
Atos 15.19

12

Ajude o próximo

Quem trata bem os
pobres empresta
ao Senhor, e ele o
recompensará.

Faça planos com Deus

Provérbios 19.17

14

Peça conselhos
Os planos fracassam
por falta de conselho,
mas são bem
sucedidos quando há
muitos conselheiros.
Provérbios 15.22

Consagre ao Senhor tudo o
que você faz, e os seus planos
serão bem-sucedidos.
Provérbios 16.3

Mantenha-se conectado com o Espírito Santo

13 16

Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o
Espírito procedente de Deus, para que entendamos as
coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
1 Coríntios 2.12

31

Seja uma pessoa alegre
Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: alegrem-se!

15

Filipenses 4.4

17

Busque sabedoria
Esteja sempre preparado
Estejam também vocês preparados, porque o Filho
do homem virá numa hora em que não o esperam.

A sabedoria oferece proteção, como
o faz o dinheiro, mas a vantagem do
conhecimento é esta: a sabedoria
preserva a vida de quem a possui.

Lucas 12.40

Eclesiastes 7.12

Leia a Bíblia
Se alguém me ama,
guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará, nós
viremos a ele e faremos
nele morada.

18

João 14.23

Seja humilde
A recompensa da
humildade e do
temor do Senhor
são a riqueza, a
honra e a vida.
Provérbios 22.4

19
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CIÊNCIA E RELIGIÃO

O “muro”

da teoria da evolução vai cair...
quem viver, verá!
Marcos Eberlin conta como a Teoria do Design Inteligente
tem crescido e se fortalecido no Brasil e no mundo

32

O coordenador do Núcleo Discovery Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcos Eberlin, disse que o confronto
da teoria da evolução com o Design Inteligente (DI) é a melhor forma de constatar que
existe uma “mente sábia” por trás das origens
do universo e da vida.
Ele se descreve simplesmente como um
“descobridor da verdade” quando o assunto é
ciência. O bioquímico que também é presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente e da Sociedade Brasileira de Espectometria de Massas e Pesquisador da Unicamp,
vê no atual governo um aliado para que a “verdade” seja tratada com justiça.
“O novo governo tem propagado desde o início: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há uma esperança no ar. Que se conheça também a verdade das nossas origens”,
enfatizou. Eberlin garante que há muitas evidências de uma mente inteligente que fez todas as coisas.
“Parece que não fomos feitos através de um
processo natural não guiado, nem viemos de uma
grande explosão ou daquela ‘sopa primordial’.
Também não evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. Então que o lema do nosso governo
seja ensinado e propagado na Ciência também,
para que muitas pessoas se libertem das amarras do naturalismo e do darwinismo”, ressaltou.

>
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Dr. Marcos Nogueira Eberlin. Professor
da Unicamp. Pesquisador. Membro
da Associação Brasileira de Ciência.
Criacionista. Eberlin é um daqueles
espécimes raros que acredita na
literalidade do livro Genesis. O
que o torna mais raro ainda é o
fato de ser um pesquisador de alto
impacto, apresentando um índice
de produtividade impressionante
para qualquer área de conhecimento
acadêmico (mais de 800 artigos
publicados, citados mais de mil vezes).

Discovery Mackenzie
Em 2008, Augustus Nicodemus que era o chanceler da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, na época, descobriu a Teoria do Design Inteligente. “Através dele, a Mackenzie decidiu ser a pioneira do Brasil, criando e programando os primeiros encontros e simpósios na universidade”, conta
o cientista.
Segundo ele, as teorias foram colocadas frente a frente
através de cinco simpósios, com os principais teóricos do DI
no mundo, a fim de debater com os evolucionistas. Entre os
que participaram dos debates estavam os inteligentistas Michael Behe, Paul Nelson, John Lennox, Steven Meyer, Enézio Almeida e Adauto Lourenço.
“A Universidade Mackenzie praticamente lançou a Teoria
do Design Inteligente no Brasil e depois decidiu criar um núcleo que continuasse promovendo os debates, dando vida ao
Discovery Mackenzie, em parceria com o Discovery Institute,
dos Estados Unidos”, lembra.
Atualmente, existe um núcleo dentro da Universidade
que não pretende defender nenhuma cosmovisão, “mas faz
o que a ciência deveria estar fazendo e não faz, que é promover um debate entre as duas teorias que já foram estabelecidas pelo mundo e que defendem posições antagônicas sobre
a origem do universo e da vida”, explicou.
“O embate cientíﬁco entre essas duas teorias é o objetivo do
Discovery Mackenzie. Colocar as duas frente a frente, através de livros, congressos, vídeos e pesquisas cientíﬁcas. No ﬁnal das contas, o que se espera é que vença a melhor teoria”,
acrescentou.
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Darwinismo
falido
34

“O darwinismo já faliu, todo mundo sabe disso, até
os darwinistas. Mesmo assim, o evolucionismo tem sido
vendido como verdade. Mas a verdade é que fomos
criados por um ser de extrema inteligência”, garantiu.
Para discutir ciência de forma séria é necessário que
as teorias disponíveis sejam tratadas com o mesmo
respeito e rigor. É importante haver debates pacíﬁcos
entre os defensores evolucionistas e inteligentistas.
“Toda a academia foi contaminada pelas ideias de
Darwin, o sistema de ensino no Brasil e no mundo foi
contaminado. Ensina-se que há milhares de evidências,
mas são evidências de pequenas variações”, alertou.
O que se chama de evolução é, na verdade, involução. “É uma teoria sem provas, mas todo mundo acredita. Os alunos não recebem outras opções. Eles deveriam exercer sua intelectualidade para escolher entre
as teorias existentes”, aponta.
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“É uma teoria sem provas,
mas todo mundo acredita.
Os alunos não recebem
outras opções. Eles deveriam
exercer sua intelectualidade
para escolher entre as
teorias existentes”
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Impossibilidade de
conciliar as duas teorias
Ao ser questionado sobre a possível união do evolucionismo com o Design Inteligente, o cientista responde: “Os evolucionistas teístas pensam que é possível. Mas
o resultado disso é uma péssima ciência, com péssima filosofia e péssima teologia”, disparou.
Para Eberlin, esse compromisso é cientificamente inviável. “Pode até ser um consolo dentro das salas de aula,
por não precisar combater nem uma teoria e nem outra.
Mas cientificamente é uma posição nula, porque a evolução é não guiada, sem propósito, sem direção”, justificou.
“Se você coloca um ser inteligente pra guiar a evolução,
você não precisa da evolução, porque ele próprio dá conta. Por outro lado, se você tem um ser inteligente que se
deixa guiar pela evolução, então ele não é inteligente, já
que age através de processos não inteligentes”, comparou.

35

Teoria do Design
Inteligente
É uma teoria científica que tenta avaliar, através de
dados científicos mais recentes qual seria a causa do universo e da vida. “A avaliação é feita de forma mais direta
e não subjetiva, colocando como causa todas as possibilidades. A TDI é uma teoria científica feita por cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas”, esclarece o pesquisador da Unicamp.
Eberlin entende que somente existem duas possibilidades: forças naturais ou ação de uma mente inteligente. “Quando há um confronto dessas duas causas contra os dados científicos, é que se percebe que a ação de
uma mente inteligente é a melhor inferência que podemos fazer para a causa do universo e da vida”, sustenta.

Diferença do Design
Inteligente e da Ciência
que vemos hoje
“A ciência naturalista é ‘pré’ conceituosa por dizer
que só há matéria, energia e espaço nesse universo.
Para essa ciência só existem forças naturais. Isso exclui
a ação inteligente. Nessa ciência não existem opções,
mas essa única opção”, esclareceu.
Em defesa do DI, Eberlin declara: “O Design Inteligente faz ciência na sua mais pura essência, jogando
limpo, com clareza. E coloca as duas causas sobre a mesa,
fazendo um confronto entre elas. Daí então conclui que
uma mente inteligente arquitetou o universo e a vida, e
os fez prontos”, continua.
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“A Igreja evangélica
perdeu espaço na história.
Nós perdemos o espaço na
ciência quando deixamos a
teoria da evolução entrar
nas escolas, quando
nós não questionamos.
Quando nós não fomos
ocupar a ciência. A Igreja
evangélica deixou a
ciência para lá e vamos
deixar a ciência sozinha,
caminhando sozinha.
Cientistas tomaram conta
dessa área”

36

Ministra Damares
está correta
“Procurar neutralidade em ciências
que não podem ser neutras é absolutamente infantil. Por isso que o Discovery Mackenzie é um núcleo de ciências, fé e sociedade”, sublinhou.
“Foram dados poderes ilimitados à
seleção natural e a gente aceitou isso,
estabelecendo-a na nossa ciência ao
ponto de se tornar quase um dogma
sagrado. Parece mais lei do que a lei
da gravidade, hoje”, afirmou.
Depois defendeu a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos,
Damares Alves, que fez algumas declarações através de um vídeo gravado há anos.
“A Igreja evangélica perdeu espaço

>

Março | 2019

www.exibirgospel.com.br

na história. Nós perdemos o espaço na
ciência quando deixamos a teoria da
evolução entrar nas escolas, quando
nós não questionamos. Quando nós
não fomos ocupar a ciência. A Igreja
evangélica deixou a ciência para lá e
vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. Cientistas tomaram
conta dessa área”, explicou a pastora
na ocasião.
“Está perfeita a declaração da Damares. Ela não misturou ciência com
religião, ela simplesmente disse que
foi a omissão da sociedade, que paga
o salário dos cientistas, que fez com
que uma ciência sem provas e sem dados se estabelecesse e tomasse con-

ta das escolas e universidades”, defendeu Eberlin.
“Veja o caos que se instalou em nossa sociedade de valores e princípios,
quando a evolução nos disse que somos frutos do ‘acaso’. Parabéns Damares! Marcos Pontes, leia e estude um
pouco mais sobre o tema e daí você vai
perceber que a sua colega está certa”,
completou.
E ainda acrescentou: “A omissão
não foi só dos evangélicos, mas de toda
uma sociedade de católicos, protestantes, espíritas, ateus, agnósticos, todos
nós deixamos que uma teoria sem provas e sem evidências fosse privilegiada pela Educação”, disse.

>
Marcelo Lelis / AG. Pará

Mente

Inteligente
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É possível misturar
Ciência com Religião?
Quando o astronauta Marcos Pontes, atual ministro da Ciência e Tecnologia, afirmou que “não se mistura Ciência com Religião”, foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo. “Ele se equivocou”, acredita Eberlin.
“Será que não se pode mesmo misturar ciência com
religião? Toda ciência que fala sobre as nossas origens
terá profundas implicações filosóficas e teológicas. Então, isso (de não misturar ciência com religião) é uma ilusão, isso não existe”, explicou.
Para o coordenador do núcleo científico, da mesma
forma que a evolução é usada por muitos para alegar
que Deus está morto ou que “Darwin matou a Deus”, o
DI pode afirmar que existe uma mente inteligente que
combina com o Deus bíblico.
As pessoas passaram a crer que não há mais necessidade de apelar para o sobrenatural, e esse pensamento
tem sido propagado por conta da exclusividade do evolucionismo nas escolas e universidades.

O muro vai cair!
37

“É sempre assim: naturalismo, ateísmo, marxismo e darwinismo se instalam
de forma absoluta. Foi o que aconteceu
com a imprensa também. Perceba que os
jornalistas que não acreditam no evolucionismo se sentem totalmente excluídos”, comentou.
É como se a teoria da evolução fosse um grande muro, sendo construído ao longo dos anos. “É
como o muro de Berlin, que parecia grandioso e impossível
de ser derrubado”, comparou.
“O que ninguém está vendo é a força da teoria do Design
Inteligente. A percepção das pessoas está sendo ampliada.
O muro da teoria da evolução cairá. Quem viver, verá”, frisou.

Cientista defende a fé cristã
“A nossa fé é alicerçada na razão plena”, afirmou. “Não
há nada mais interessante e divertido do que procurar a
verdade. Como cristão tenho a dizer que a nossa fé é diferente das demais, temos uma fé racional e baseada em
evidências”, continuou.
“Cremos num Cristo que se fez homem, andou sobre as
águas, curou cegos, paralíticos, transformou água em vinho, chamou Lázaro para fora depois de quatro dias, e ele

surgiu vivo e intacto”, defendeu.
“Cremos num Deus que tem dado provas e mais provas
de sua existência e que nos convida a fazer um exame do
universo e da vida. Como disse Paulo (Romanos 1.20): os
seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se vêm claramente nas coisas que foram criadas. Somos convidados a procurar na racionalidade os alicerces
da nossa fé”, concluiu.
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Número de abortos
aumenta com a
legalização
Pesquisas realizadas comprovam que aborto
já é a principal causa de morte no mundo

D
38

e acordo com as estatísticas mais atuais, 42 milhões
de bebês foram “assassinados” só no ano de 2018.
Enquanto ativistas pró-vida lamentam os resultados, a ONU trata o aborto como um “direito humano universal”. As opiniões se dividem.
Em mais de 60 países do mundo o aborto já é uma prática legalizada. De acordo com informações do site M de
Mulher, essa lei permite o aborto sem restrição. A data
limite varia de um país para o outro. Conﬁra:

América do Sul

Uruguai e Guiana – aborto legalizado até a
12ª semana, sendo que no Uruguai esse prazo
se estende até a 14ª semana em caso de estupro.
Colômbia – em outubro de 2018, a Corte Constitucional da Colômbia passou a permitir o aborto até “instantes antes do nascimento”. Essa decisão derrubou o limite
que era de 24 semanas. Isso quer dizer que uma criança
pode ser morta enquanto estiver no ventre da mãe sem
que isso configure crime.

Oceania

América Central

Cuba – aborto legalizado até a 10ª semana.
Porto Rico – até a 12ª semana.

América do Norte

Canadá – aborto legalizado em qualquer
fase da gestação.
EUA – aborto legalizado, mas o prazo varia
de acordo com o Estado.
>
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Austrália – aborto é
legalizado mas, assim como nos
EUA, cada estado tem o poder
de decidir seus parâmetros de restrições
em termos de semanas de gestação.

>

“Queremos um
> Brasil sem aborto”
Por incrível que pareça, entre os países mais restritivos
está o Brasil. Por aqui, as mulheres só podem interromper
uma gravidez em casos de anencefalia, risco de vida à
mulher ou estupro, até a 12ª semana de gestação. Caso
contrário, a ação é considerada um crime e a mulher pode
ser presa por um período que varia de 1 a 3 anos. Para o
médico que praticar o aborto, a pena é de 3 a 10 anos.
Recentemente, a atual ministra a Mulher, Família e
Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu a aprovação
do projeto Estatuto do Nascituro, que torna o aborto um
“crime hediondo” e ainda aumenta a pena para 10 anos.
“Nós vamos estabelecer políticas públicas para o bebê na
barriga da mãe”, assegurou.
Para a pastora e advogada “o primeiro direito humano
a ser protegido é o direito à vida. Queremos um Brasil
sem aborto”, declarou. Uma recente pesquisa do Instituto
Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros (58%)
continua apoiando a criminalização do aborto.
No mundo todo, existem ainda 124 países que proíbem
totalmente a interrupção da gravidez ou possuem algumas
exceções bem específicas. No Reino Unido e Japão, por
exemplo, a mulher só pode abortar em casos em que a mãe
ou o bebê correm risco de vida ou se a família apresentar
condições financeiras ou sociais desfavoráveis. Para isso,
basta a autorização de dois médicos.

39

Ásia

Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Cazaquistão, Geórgia, Mongólia, Nepal, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Vietnã – aborto legalizado sem restrição até a 12ª semana de gestação.
Camboja – aborto legalizado até a 14ª semana de gravidez.
Singapura – é um dos países com leis pró-aborto mais ﬂexíveis
do mundo. As mulheres têm até a 24ª semana de gravidez para optar pelo procedimento.
China e Coreia do Norte – assim como no Canadá, o aborto nesses
países não tem restrições de semanas de gestação ou de motivos.
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DESCRIMINALIZAÇÃO INCENTIVA
O ABORTO EM DEZENAS DE PAÍSES

SALÃO DE BELEZA
ESPECIALIZADO
EM TODOS OS
TIPOS DE CABELO

Nos últimos 20 anos, cerca de quarenta países afrouxaram as
leis em relação ao aborto. Pesquisas apontam que em 19 deles a legalização provocou aumentos dramáticos nos números de abortos
provocados.
O livro “Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades” apresentou estatísticas preocupantes. A sociedade viu consequências
negativas. “Todos esses países analisados representam 51% da população total mundial. Isso quer dizer que os malefícios da legalização e expansão do aborto estão impactando a maior parte da população mundial”, escreveu um dos autores.
Na África do Sul, o número de abortos durante o primeiro ano de legalização era de 1.600 e subiu para 89.126
(último número registrado). Na Alemanha, de 17.800
para 99.237. Austrália, de 1.140 para 84.500. Canadá, de 11.000 para 100.000. Estes são apenas
alguns exemplos. De acordo com o site estudosnacionais.com, nos 19 países analisados, verificou-se um aumento gradual, por ano, após
a legalização, indicando tendência de crescimento constante.
Em várias dessas nações, os próprios militantes pró-aborto admitiram que o número de abortos
legais é apenas parte do problema e que persistem casos de
abortos clandestinos. É o caso
do Reino Unido, Nepal e África
do Sul. Na África do Sul estima-se que o número de abortos legais corresponda a 50% do total
de abortos ocorridos.
O estudo comprova que a legalização do aborto no Brasil, caso ocorresse, provocaria um aumento na prática. Outro ponto que se destaca no
estudo é que “a legalização do aborto é antes de tudo uma bandeira de
indústrias bilionárias”. O levantamento é parte de um conjunto de estudos
publicados por 13 autores brasileiros.

“Qual a culpa
da criança
,
questionou e apresentou outras
alternativas. “Dê a criança para adoção
ou então ame a criança. Mesmo que
a mulher tenha engravidado de uma
relação indesejada, continua sendo
um filho gerado dela”, concluiu.

Rua Navajas, 645, Shangai
Mogi das Cruzes -SP

Projeto Gráfico e
Diagramação de
Livros e Revistas
FAÇA AINDA HOJE
O SEU ORÇAMENTO!
Ligue: (11) 99755.0179

Europa

Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Portugal e
Turquia – os cinco países permitem o aborto até a 10ª
semana de gravidez.
Portugal – o prazo se estende para a 16ª semana
em caso de estupro e para a 24ª semana em caso de
má formação fetal.
Albânia, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia,
Estônia, Grécia, Islândia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Moldávia, Montenegro, Noruega, República Tcheca, Rússia, Suíça e Ucrânia
– em todos estes países o aborto é legalizado até a 12ª semana de gravidez, e em todos eles o prazo pode ser estendido caso
a mãe corra o risco de morrer ou em casos de má formação fetal.
Itália – o prazo italiano para a prática do aborto legal é determinado em
dias: até 90 dias de gestação.
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Kosovo e Romênia – os seis países consideram dentro da lei um aborto feito até a 14ª
semana de gestação, não importa o motivo.
Suécia e Hungria – aborto legalizado até
a 18ª semana.
Holanda – aborto legalizado até a 24ª semana.
Bielorrússia – aborto legalizado até a 28ª
semana.
Irlanda – o país entrou recentemente para a
lista, em dezembro de 2018. A lei irlandesa agora
autoriza o aborto sem restrições até a 12ª semana de gravidez. Antes, uma irlandesa que decidisse
interromper uma gravidez indesejada poderia ser
condenada com até 14 anos de prisão.

CRISTÃO PODE DEFENDER
O ABORTO EM ALGUMA
SITUAÇÃO?

Para o pastor presbiteriano Augustus Nicodemus, se a continuação da gravidez coloca a vida da mãe em risco, não é errado aceitar o aborto, que seria um “mal menor”. Em
caso de estupro, no entanto, o pastor não concorda que o aborto seja uma solução.

Acesse: www.midiavalle.com.br
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ISRAEL

Relacionamento

ENTRE BRASIL E ISRAEL
Estamos diante de um cenário político ou profético?

A
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té pouco tempo o Brasil se
posicionava contra a nação
de Israel. Mas assim que
Jair Bolsonaro surgiu no
cenário presidencial, mesmo durante o período das campanhas
eleitorais, manifestou claramente ser pró-Israel e prometeu melhorar a relação bilateral.
De lá pra cá, muitas águas já rolaram. Neste ano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, esteve no Brasil para a
posse do presidente e foi o centro
das atenções. Depois de várias reuniões e encontros feitos no Rio
de Janeiro com políticos, evangélicos e lideranças judaicas, ele postou uma mensagem em hebraico
em suas redes sociais, que traduzida diz: “Brasil, muito obrigado
pelo seu grande amor por Israel”.
Ao participar de um encontro
com pastores, organizado pelo prefeito Marcelo Crivella, declarou:
“Não temos no mundo amigos melhores do que a comunidade evangélica. E a comunidade evangélica
não tem amigo melhor do que o Estado de Israel. Vocês são nossos irmãos e irmãs e nós protegemos os
direitos dos cristãos”. Além disso,
Netanyahu destacou que cristãos
e judeus têm tradições e heranças
comuns e que o cristianismo nasceu do judaísmo.
Mas a amizade entre os dois
países não era uma realidade no
passado. Só no ano de 2018, houve 20 resoluções da ONU contra
Israel e, na maioria delas, O Brasil ficou ao lado dos países muçulmanos e de suas propostas, sempre contra Israel. O ex-presidente
Michel Temer manteve o posicionamento do PT até o fim. Em 2010,
Lula chegou a determinar o reconhecimento da Palestina como
nação e, em 2014, Dilma Rousseff defendeu Gaza e ainda recusou a indicação do embaixador israelense no Brasil.
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Transferência da embaixada
brasileira para Jerusalém
O plano de Bolsonaro de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, seguindo exemplo dos Estados Unidos, já rendeu elogios e críticas. Netanyahu classificou o Brasil como “novo aliado”. Para ele, a chegada de Jair Bolsonaro ao poder é um “novo despertar” e também um “começo magníﬁco” para a relação
entre os dois países. “Israel é a Terra Prometida
e o Brasil é a terra da promessa”, enfatizou.
Para Yossi Shelley, embaixador de Israel
“Bolsonaro é o segundo Oswaldo Aranha” por
mudar o rumo da história. Em entrevista à
EBC (Empresa Brasil de Comunicação) ele
fez essa comparação com o diplomata brasileiro que, em 1947, presidiu a sessão da Assembleia Geral da ONU, que decidiu pela criação
do Estado de Israel. A decisão foi um marco
histórico e até os dias de hoje, o nome Aranha é reverenciado pelos israelenses.
Até agora, as decisões do atual presidente brasileiro em relação à nação de Israel
promete novos ares nas áreas comerciais e
a troca de tecnologias, principalmente hídrica e de dessalinização. É a primeira vez que o
Nordeste brasileiro pode começar a ter esperança de uma solução para o seu problema de falta de água naquela região.

>

Árabes contestam a
decisão de Bolsonaro
Por outro lado, o governo palestino já se prepara para responder caso a promessa de transferência da embaixada for cumprida. “Esperamos que isso não aconteça. Mas, se acontecer, iremos
tomar medidas políticas e econômicas em coordenação com nossos aliados, incluindo a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica”, afirmou o negociador-chefe palestino Saeb
Erekat à Folha de São Paulo.
Uma das principais disputas entre palestinos e israelenses é
justamente o status de Jerusalém, uma cidade reivindicada por
ambos como sua capital. Por esse motivo, a Convenção da ONU
pede que nenhum país tenha embaixada ali. Até agora, os países
que desafiaram essa regra foram Estados Unidos e Guatemala.
E caso o Brasil se unir ao grupo, Erekat prevê boicotes a produtos brasileiros. Disse ainda que o Brasil pode perder o seu
“peso moral” no mundo. Sobre a possibilidade de ter suas relações abaladas com os países árabes, Bolsonaro não demonstrou preocupação. A transferência da embaixada é apoiada pelos líderes evangélicos brasileiros, que acreditam que a decisão
tem respaldo bíblico.

Saeb Erekat

Profecias
Embora a ideia de transferir a embaixada para Jerusalém tenha motivações
políticas, para os integrantes da Bancada Evangélica o fator espiritual pesa mais.
De acordo com a Bíblia, Jerusalém é o cenário para a segunda vinda de Jesus Cristo, além disso, o livro de Apocalipse fala
sobre um conflito espiritual e político, conhecido como a “Batalha do Armagedom”
que acontecerá naquele lugar.
Em 1948, com a criação do estado de
Israel, evangélicos interpretaram como
outra profecia cumprida. O aniversário
dos 70 anos de Israel, em 2018, também
é um dos pontos proféticos observados.
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5
Os membros da Assembleia de Deus Madureira em Mogi das Cruzes, realizaram culto de ação de graças pelo aniversário do seu Presidente Pastor Gilberto de Paula. O templo ficou repleto de fiéis que vieram
cumprimentar seu pastor. Fizeram presente os prefeitos de Mogi das
Cruzes e Suzano Marcus Mello e Rodrigo Ashiuchi, Secretarios Municipais, o cantor Robinson Monteiro e vereadores de ambas as cidades.
2
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01. Pastor Gilberto e Pastora Vilma de Paula ladeados pelos advogados Rodrigo, Marco Antônio e Renato Soares. 02. Vista do plenário. 03. Orquestra e Coral Ecos de Glória. 04. Pastor Gilberto e Pastora Vilma de Paula sua neta caçula Lorena. 05. Pastora Vilma de Paula, Pastor Gilberto
de Paula, vereador Abner Madureira Presidente da Camara de Jacareí e Pr Carlos AD Jacareí. 06. Pastor Gilberto de Paula ao lado de seu filho Pr
Toni Ébert de Paula, Vice Presidente da AD Mogi. 07. Cantor Robinson Monteiro prestando sua homenagem ao Pastor. 08. Vista do plenário da
igreja repleto de fiéis. 09. Pastor Gilberto de Paula e familiares. 10. Grande surpresa e emoção na hora dos confetes. 11. Pastor Gilberto de Paula ladeado pelos prefeitos de Mogi e Suzano, Marcus Melo e Rodrigo Ashiuchi. 12. familiares do Pastor Gilberto. 13. Pastor Lelis Gerson Ministro
de Musica da Igreja, prestando sua homenagem em nome do coral e Orquestra Ecos de Glória.
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Vamos estudar

APOCALIPSE
CORRENTES ESCATOLÓGICAS SOBRE O MILÊNIO

A questão sobre o “milênio” é outro ponto que traz a maior divergência entre os cristãos. Apesar das opiniões divididas, todos de uma forma ou de outra, se encaixam dentro de uma dessas visões:
• Pré-Milenismo Histórico
• Pré-Milenismo Dispensacionalista
• Pós-Milenismo
• Amilenismo
• Dispensacionalismo Progressista

PRÉ-MILENISMO HISTÓRICO

Cris Beloni
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Jornalista, teóloga e pesquisadora
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.
Na edição anterior, entendemos
alguns termos escatológicos e vimos
um pouco sobre as formas literárias
de Apocalipse, além dos métodos de
interpretação preterista, histórico,
idealista e futurista.
Agora vamos estudar sobre
o pré e o pós milenismo.

Acredita que a segunda vinda de Cristo será antes do milênio. Essa visão diz que os
mil anos são literais e que Jesus reinará fisicamente entre os homens. Visão defendida pelos “pais da igreja”.

PRÉ-MILENISMO DISPENSACIONALISTA

Aqui a interpretação é literal e a simbologia é vista de forma simples. Por exemplo:
só há dois povos distintos – Israel e Igreja. As sete dispensações, que é uma colaboração do adventismo, é dividida da seguinte forma:
• Inocência (Gênesis 1.1- 3-7)
• Consciência (Gênesis 3.8- 8.22)
• Governo Humano (Gênesis 9.1 – 11.32)
• Promessa (Gênesis 12.1 – Êxodo 19.25)
• Lei (Êxodo 20.1 – Atos 2.4)
• Graça (Atos 2.4 – Apocalipse 20.3)
• Reino Milenar (Apocalipse 20.4 – 20.6)
Segundo essa corrente, as dispensações não são caminhos para a salvação, mas maneiras pelas quais Deus interage com o homem. O dispensacionalismo como um sistema,
resulta em uma interpretação pré-milenar da Segunda Vinda de Cristo, e geralmente
uma interpretação pré-tribulacional do arrebatamento. Ou seja, os salvos serão arrebatados antes da tribulação, sendo que esse arrebatamento não é considerado por todos como a segunda vinda de Cristo.

PÓS-MILENISMO

A segunda vinda de Cristo será após o milênio. Essa visão não acredita na literalidade
milenar, mas que “mil anos” significa “um longo período de tempo”, que o Reino de Jesus
foi inaugurado através de sua obra redentora (primeiro século) e está se desenvolvendo e prosperando no decorrer da história, enquanto o Evangelho é pregado às nações.
Para essa corrente o milênio já começou e corresponde à atual era da igreja. Pós-milenistas preteristas acreditam que Apocalipse foi cumprido no primeiro século, na ocasião da destruição do 2º Templo. É o posicionamento menos defendido pelos cristãos.
>
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AMILENISMO

A palavra não quer dizer que não exista milênio para essa corrente, mas sim que concorda com o pós-milenista de que não existe um milênio literal. O que diferencia o amilenista do pós-milenista é o pensamento de que Jesus NÃO terá um reinado físico na
terra, mas que ele já reina espiritualmente desde sua primeira vinda.
Esse “milênio” que já dura mais de dois mil anos será encerrado com a segunda vinda
de Cristo, depois disso virá a ressurreição dos mortos, o julgamento final, novos céus e
nova terra ou “estado eterno” como alguns chamam.
Não há lugar aqui para a ideia de Jesus Cristo reinando a partir de Jerusalém, em
Israel, para todas as nações. Outro ponto importante a ser citado é que para os amilenistas satanás já está preso, ou seja, não tem habilidade total para enganar o ser humano como antes. De acordo com essa perspectiva historicista, a grande tribulação já
está acontecendo.
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DISPENSACIONALISMO PROGRESSISTA
A diferença dessa corrente é que ela concorda que o Reino de Jesus já foi inaugurado no meio da história. No mais, ela segue com a crença de que esse Reino também
será cumprido plenamente no futuro, através de um reinado mundial. Leia aqui os textos bíblicos que motivam as divergências entre os cristãos:

Discurso de João Batista (NVI)

“Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque O REINO DOS CÉUS ESTÁ PRÓXIMO. Este é aquele que foi anunciado pelo
profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam
veredas retas para ele.” (Mt 3.1-3)

Discurso de João Batista (Corrigida, Fiel ao texto original)
“E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque É CHEGADO O REINO DOS CÉUS. Porque este é o anunciado pelo
profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.” (Mt 3.1-3)
www.exibirgospel.com.br
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Discurso de Jesus Cristo (NVI)
“...o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar:
ARREPENDAM-SE, POIS O REINO DOS CÉUS ESTÁ PRÓXIMO”. (Mt 4.16-17)

Discurso de Jesus Cristo(Corrigida, Fiel ao texto

original)

“O povo, que estava assentado em trevas, viu uma grande luz; e, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: ARREPENDEI-VOS, PORQUE É CHEGADO O
REINO DOS CÉUS.” (Mt 4.16-17)
Perceba que tanto o discurso de João Batista quanto o de Jesus Cristo
é o mesmo. As questões que pipocam entre os estudiosos são as seguintes:
• O Reino dos céus estava próximo ou já tinha chegado?
• O Reino foi inaugurado espiritualmente naquele tempo e seria finalizado com o milênio?
• O Reino estava somente sendo anunciado, mas seria praticado no futuro?

CONCLUSÃO SOBRE DIFERENTES
INTERPRETAÇÕES ESCATOLÓGICAS
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Independente dessas questões tenha focos bem definidos, pois eles são
garantidos através da Bíblia, veja:
O Reino de Deus veio através de Jesus Cristo, sem dúvidas. Se o nome desse Reino é ou será “milênio” é uma questão à parte.
Jesus voltará. Fato!
Para fazer parte do Reino Dele é necessário que haja mudanças radicais
em nós.
“Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus”. (Mt 5.20)
Isso quer dizer que Deus espera de nós muito mais que religiosidade!
“Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas
apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.” (Mt 7.21)
É a vontade de Deus e não a nossa. Para conhecer a vontade Dele é necessário conhecer a Palavra e não existe outro caminho.
Se Ele vem antes ou depois do “milênio”, de qualquer maneira, devemos estar prontos.
Se houver arrebatamento somente os “justos” subirão, isso quer dizer que
não há espaço para aqueles que estão em dúvida. Ou somos de Jesus ou
não somos. Tem que haver posicionamento tanto para ir quanto para ficar.
Se não houver arrebatamento antes da Grande Tribulação, quer dizer que
os vivos terão de enfrentar grandes dificuldades. Isso implica em manter a
fé até o final. Seja firme!
“Então virá o ﬁm, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até
que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.” (1 Co 15.24-26)
ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO!
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SUICÍDIO, APELO
DE UMA ALMA
SENTIDA

A

O espinho da amargura ﬁncado dentro do coração causa
depressão que, por sua vez, leva, em alguns casos, ao suicídio.

cada dia que passa ouvimos
mais e mais notícias de pessoas conhecidas que cometeram suicídio. Embora a tendência seja que as pessoas não
comentem sobre o assunto, a fim de evitar a
dor dos parentes que ficaram e sofrem, entendo que deve ser enfrentado e, para isso
discutido sim. Falar e desmistificar ajuda
muitíssimo. Esse ato intencional de se matar a si mesmo, em decorrência de fatores
de risco tais como: perturbações mentais
e/ou psicológicas como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia ou abuso de
drogas (incluindo o alcoolismo e abuso de
benzodiazepinas).
Não posso deixar de registrar que, chegando de uma viagem rápida, estava pensando sobre o artigo desse mês e de suas
lacunas de compreensão, mas o mover de
Deus é algo tão fascinante que, sem falar
nada a ninguém, estava preparando o almoço de domingo ( ocasião em que reunimos
toda a família em casa: filhos, pais, sogros,
cunhados), quando minha cunhada deixou
uma revista, de sua igreja evangélica, que
relatava o caso de uma médica (Dra Eunice Iguchi)- que ouso transcrever, vez que,
com a publicação do exemplar cai no domínio público-. Ela, após o pedido de separação, entrou em depressão e procurou ajuda médica de um psiquiatra, mas ainda nas
sessões iniciais de tratamento teve a notícia que ele, havia se suicidado. Então, chocada pensou: se ele, médico psiquiatra, se
suicidou, quem poderia ajudá-la?
Daí em diante existe o relato de um lindo
encontro com Deus e com o Espírito Santo,
aprendendo o poder de transformar e salvar sua própria vida, desafiando a depressão para mostrar que é possível encontrar

a cura definitiva e imediata para essa doença. Sabemos que falar isso é bem mais fácil
que agir, aceitando o desafio. Mas o passo
principal é aceitar que precisa de ajuda e
reconhecer os sintomas que levam a esse
mau ( irritação constante, dificuldades de
concentração, mau humor ou desânimo persistente, aperto o peito, angústia ou tristeza, sente-se inferior ou incapaz, falta ou excesso de sono, come por ansiedade ou tem
falta de apetite, perdeu o interesse nas coisas importantes da vida, falta de perspectiva do futuro, pensamento).
Não podemos nos esquecer da fala de
Jesus: “Vinde a Mim os cansados e oprimidos, e Eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo, e aprendei de mim, que sou pacíﬁco e
humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas Almas, porque meu jugo é
suave e o meu fardo é leve” (Mateus 11:28 a 30)
Na Bíblia temos vários exemplos de
como a fé sobrepujou os desdobramentos
do secularismo. É importante nos lembrarmos disto, sem ter vergonha de comunicar
o evangelho, falando de modo claro às pessoas ao nosso redor, sem ter medo de não
agradar a cultura que nos cerca. Na fala
acima, Jesus demonstra o amor, o cuidado de Deus para conosco. Nos dias atuais,
a depressão seria enquadramento perfeito para ir a Deus e ser aliviado.
Jesus é medida para todas as coisas.
As pessoas devem “vir” e “tomar” sobre si
o seu jugo e Ele fará o resto. Uma pessoa
que trabalha está lutando e a que carrega
um fardo pesado. O jugo era um arreio duplo com o qual dois animais puxavam juntos,
Muitas vezes, um dos arreios era maior e
destinado ao animal mais forte e experiente, enquanto o menor era utilizado para o
animal que estava sendo treinado. O jugo

de Jesus implica, claramente, que embora
os indivíduos estejam livres da lei, não devem estabelecer suas próprias regras, devem estar sujeitos a Ele, vivendo a vida de
acordo com a vontade Dele.
O suicídio não é, e nunca será, uma opção. A vida é o bem mais precioso que temos e precisamos lutar diariamente por
ela. O suicídio não resolve as angústias de
ninguém, pelo contrário, traz dor à família.
“A dor não cessa com a morte do corpo”.
Ouvir a pessoa já é uma boa ajuda, sem julgar, sem ter medo de falar no assunto, incentivar a procurar ajuda médica (para cuidar
do corpo, templo do Senhor) e espiritual
(alimento para a alma), afinal, falar desse
amor de Deus é fundamental.
Jesus é considerado o Grande Amigo da
Humanidade, e fortalece indivíduos para
que tenham condições de sair da situação
de tristeza que a depressão causa, oferecendo oportunidades aos que estão sem
perspectivas, Ele nunca deixou de responder ao apelo de uma Alma sentida. Com Seu
profundo amor tira os espinhos do coração.
Caso tenha dois ou mais sintomas dos
descritos acima e queira compartilhar e
ouvir palavras restauradoras, sugiro que
enviem para sentileusa@exibirgospel.
com.br ou para meu. “Santiﬁcai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no
meio de vós” (Josué, 3:5)
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Jeruza Lisboa Pacheco Reis

Cristã, advogada há 25 anos, especialista em Direito Empresarial, interesses difusos e coletivos, com
mestrado em Filosofia, Bacharel em Teologia, Escritora (autora do livro Rosa Choque e co-autora de
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ARTIGO / OPINIÃO

DEPRESSÃO EXISTE
OU SÓ ACONTECE
COM QUEM NÃO
TEM O QUE FAZER?
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tuando desde 1996 na área da
educação e desde 2001 na de
desenvolvimento humano, não
foram raras as vezes em que alguém me fez perguntas pesadas
e algumas curiosas sobre depressão. Algumas vezes, as pessoas esperavam respostas que os levassem à “cura” ou ao melhoramento dos efeitos da depressão, geralmente,
para outra pessoa.
É realmente curioso como o tema depressão – tão comum em nossos dias – tem
sido motivo de vergonha para uma grande
parte da população. As perguntas sempre
vêm como preocupação que alguém sente
por outra pessoa.
Depressão é real?
A primeira coisa que precisamos entender é que a depressão é uma doença real e
que ela atingia, em 2015, mais de 4,4% da
população global, o que representava cerca de 322 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O mesmo relatório apontou que o Brasil é o líder
da depressão na América Latina e o quinto
lugar na posição mundial. Calculava-se naquele ano que mais de 11,5 milhões de deprimidos eram brasileiros, o que representava 9,3% da população, ou seja, quase um
a cada dez brasileiros sofrem de depressão,
incluindo-se aí as fobias, ansiedade social e
ansiedade generalizada, pânicos, os transtornos obsessivos compulsivos e desordens de
estresse pós-traumático.
O título deste texto foi uma destas perguntas que recebi ao longo de minha trajetória em desenvolvimento humano. Parece
um questionamento duro e frio, e realmente
é, pois ele representa outra grande parte da
população, que pensa estar livre da depressão por no momento não sofrer da doença,
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que muito facilmente julga sem conhecimento de causa as dificuldades e situações de dores profundas e inexplicáveis que as pessoas
que possuem o quadro da depressão sentem.
O problema é que quando o deprimido
é cobrado de melhora com a justificativa de
que o problema dele é frescura, moleza, que
é falta do que fazer ou que isso só está acontecendo com a pessoa porque ela é fraca, ele
recebe estímulos negativos que machucam
ainda mais suas feridas internas imperceptíveis até mesmo para o doente, levando-o
a um quadro ainda mais grave, que – não raros casos – acabam em suicídio.
Depressão mata?
Ainda segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), 788 mil pessoas tiraram suas
próprias vidas – chegaram a uma dor insuportável a ponto de se suicidarem – o maior
motivo de mortes entre jovens de 15 a 29
anos em 2015. Tomo a liberdade de inferir
que entre essas mortes podem figurar vítimas que poderiam ser ajudadas por alguém
próximo a elas, mas que por algum motivo
não percebeu a gravidade da doença ou, por
falta de conhecimento – não conseguiu dirigir a elas palavras de cura, de incentivo, ou
até mesmo atitudes de compreensão pela
fase difícil que elas estavam enfrentando
em suas vidas.
Os números são de 2015, o que mostra
agora em 2019 uma preocupação ainda maior,
pois, segundo a mesma pesquisa, o número
de doentes com depressão aumentou 18,4%
entre os anos de 2005 a 2015. Com isso, podemos inferir que em nossos dias estes números são ainda maiores.
O que fazer em suspeitas de depressão?
Com tudo isso, o que podemos fazer se
desconﬁarmos que existe alguém deprimido perto de nós?

A primeira coisa a fazer é respeitar o momento difícil que a pessoa está passando. Evite julgar, dizer que você sabe o que ela está
passando – acredite, ninguém é capaz de saber o que o outro está passando em um momento de depressão –, humilhar ou forçar a
pessoa a fazer o que ela não está desejando
fazer. Isso significa que você precisa apoiar
fortemente o doente.
Depois, é preciso procurar um especialista nesta área. Podemos começar levando a
pessoa a um psicólogo, pois este profissional
está preparado para identificar os sintomas,
validar as suspeitas e iniciar o tratamento
adequado. Caso o quadro esteja muito grave, o próprio psicólogo tomará a atitude de
encaminhar o paciente para um psiquiatra,
para iniciar um tratamento mais forte, possivelmente, com uso de medicamentos que
controlem a depressão ou transtornos identificados. Você pode optar em levar a pessoa
diretamente ao médico psiquiatra, no entanto, creio que vale a pena iniciar primeiramente o tratamento com um psicólogo, para que
o paciente tenha a chance de cura sem a administração de medicamentos controlados.
Depressão existe ou só acontece com
quem não tem o que fazer?
Então, a resposta para a pergunta tema
deste texto é: depressão existem sim; atingia em 2015 um em cada dez pessoas no Brasil e 4,4% da população mundial; e matou no
mesmo ano 778 mil pessoas. Então, da próxima vez que pensar em julgar alguém com
sintomas de depressão, lembre-se destes números e encaminhe-a imediatamente para
um especialista.
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