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A inteligência artificial
está influenciando na fé e
no amor da humanidade?
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Olá, querido leitor, a paz de Cristo!
Neste mês, vamos abordar sobre um tema
que está cada vez mais evidente no mundo,
tomando nosso espaço e praticamente
invadindo as nossas vidas – a inteligência
artificial. Deus nos criou dotados de inteligência e capazes de dominar e administrar
todas as criaturas da terra, conforme o texto
de Gênesis 1. Mas, surpreendentemente
com essa mesma inteligência, o ser humano
criou as máquinas que estão substituindo
as pessoas em vez de auxiliá-las.
É um tema polêmico. A atual geração
parece estar se perdendo no mundo virtual.
Para ter um bom diálogo é preciso aguardar
que a pessoa saia do “modo automático”. A
conexão entre pais e filhos parece ﬂuir melhor
através de smartphones. Parques de diversão
são substituídos pelo campo limitado de um

tablet e por aí vai. Tem o lado bom também,
tem as facilidades, como você vai conferir
na matéria. A questão é saber avaliar qual
dos dois lados está prevalecendo.
Nesta edição, você também vai saber
mais sobre o relacionamento entre Brasil
e Israel, e o assunto que virou manchete no
mundo inteiro durante a visita de Bolsonaro
a Jerusalém – a construção do Terceiro
Templo. Também preparamos algumas matérias pensando no Dia das Mães que foi
comemorado no segundo domingo de maio.
E tem muito mais, missões, evangelização,
criacionismo e a continuação dos nossos
estudos sobre o livro de Apocalipse. Desejamos boa leitura, muitas bênçãos e até
a próxima edição!
Cris Beloni

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

Acesse o site www.exibirgospel.com.br

6 x R$ 16,90

*somente no cartão de crédito - Assinatura Bimestral
facebook.com/exibirgospel
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ENTREVISTA - ROBERTO DE LUCENA

Pastor Roberto de Lucena assume a Secretaria da Transparência
da Câmara dos Deputados, cargo inédito, responsável por
implantar ferramentas de combante à corrupção no Legislativo.
POR MILIANE MORAES

Lucena é o deputado da
TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA

>

Esta nas mãos de um pastor da Igreja O
Brasil Para Cristo, deputado federal eleito por São Paulo - PODEMOS, o comando da Secretaria da Transparência da Câmara dos
Deputados, cargo inédito criado pela atual legislatura com o objetivo de facilitar o acesso e a compreensão do cidadão comum na aplicação de recursos públicos pela Casa de Leis.
A escolha do nome de Lucena, em meio a 513
deputados federais que compõem o Congresso, se
dá em reconhecimento à sua atuação no combate
à corrupção e trabalho pela transparência pública
em seus três mandatos consecutivos.
Atualmente, Lucena é coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate a Corrupção e foi, em
2008, presidente da Comissão Financeira de Fiscalização e Controle da Câmara, responsável por fazer
o acompanhamento contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta.
Ter um pastor à frente de tamanhos desafios políticos fortalece a esperança dos evangélicos que, nas
últimas eleições têm, cada vez mais, escolhido seus
líderes para compor o Congresso, na esperança de
que haja mais integridade na política. Anseio, aliás,
de toda a Nação.
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o combate à corrupção deveria
ser uma bandeira da bancada
evangélica, que abriu mão dessa
luta em prol de outros temas
que não se mostraram tão
imprescindíveis no processo
de transformação do país.
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E Lucena tem correspondido às expectativas, mantendo-se, de fato, ficha
limpa, longe das listas de envolvidos em
casos de caixa 2, propina etc, assumindo o protagonismo nas principais frentes de combate à corrupção na Câmara dos Deputados.
Lucena fala com orgulho do convite
do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para assumir a nova secretaria que representa
o compromisso do legislativo em avançar na transparência da Casa.
Atualmente, já é possível acessar pela
portal da Câmara dos Deputados todas
as informações dos processos legislati-

Reforma da
Previdência deve ser
aprovada sim, mas não
da forma como
o governo mandou
para o Congresso.
Ela precisa ser justa

vos, dos cargos de cada gabinete e da direção da Câmara, dentre outros dados.
Desde que foi instituída a Lei de
Acesso à Informação, de 2011, os órgãos públicos passaram a disponibilizar
dados à população. E ao propor a criação desta Secretaria de Transparência,
a Câmara dos sinaliza maior disposição
em aprimorar este acesso.
A transparência é reconhecida como
o melhor antídoto contra a corrupção,
uma vez que ela é um importante mecanismo indutor para que os gestores
públicos ajam com responsabilidade.
Uma grande responsabilidade que
faz dele, que é membro do Supremo
Conselho da Igreja O Brasil Para Cristo, um dos nomes expressivos da bancada evangélica, hoje uma das maiores
já eleitas, com mais de 100 deputados
que professam a fé evangélica.
Além de parlamentar, Lucena também deu sua contribuição para o Estado de São Paulo como secretário de Tu-
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rismo do governo de Geraldo Alckmin
(PSDB), e despontou no cenário nacional com várias outras bandeiras, em especial a liberdade religiosa.
Quando recebeu a Exibir Gospel para
esta entrevista, estava fazendo as malas para uma viagem internacional, rumo
à Inglaterra, para participar de um seminário da Academia para Parlamentares e Juristas sobre a liberdade religiosa no mundo. Esteve na Câmara dos
Lordes do Parlamento Britânico, com a
presença de ilustres de parlamentares
e juristas de países da América Latina.
Havia recebido há poucos dias o convite para assumir a Secretaria da Transparência e, empolgado, falou sobre o novo
desafio e os temas que têm movimentado o Congresso, como as expectativas do atual governo de Jair Bolsonaro
(PSL), reforma da previdência, bancada
evangélica, dentre outros temas.
Confira nas próximas páginas:

www.exibirgospel.com.br
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ENTREVISTA - ROBERTO DE LUCENA

TRANSPARÊNCIA NA CÂMARA:
APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO
A Câmara dos Deputados já tem um trabalho neste
sentido. Com a Secretaria de Transparência, vamos focar
na aproximação da Casa com a população, promovendo
a abertura de debates, comentários, sugestões e outras
medidas interativas que coloquem a Câmara e o Poder
Legislativo mais próximas do cidadão. A Secretaria
vai supervisionar o cumprimento da Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/11) no âmbito da Casa; avaliar
a aplicação e propor medidas de aprimoramento da
legislação sobre transparência, acesso à informação e
controle social da administração pública e realizar estudos
e pesquisas sobre a utilização da tecnologia da informação
no desenvolvimento da transparência, do acesso à
informação e do controle social da administração pública.

GOVERNO BOLSONARO:
PRECISA REDUZIR DESGASTES
Os primeiros passos do governo de Jair Bolsonaro
valorizaram a família e os valores que nós defendemos,
seguidamente, com grandes batalhas aqui no Congresso
Nacional. Contudo, espero que o governo encontre o seu
caminho e consiga dialogar com o Congresso para diminuir
aqueles fatores que têm provocado os desgastes.
A pauta de reformas estruturantes é importante para o
País. É também nossa grande prioridade. Temos 13 milhões
de desempregados, e precisamos trabalhar em conjunto,
governo, Congresso Nacional e o Judiciário,
para avançarmos em todas as esferas.
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EVANGÉLICOS NO CONGRESSO
EM MOMENTO OPORTUNO
Grande parte da onda que se formou e que foi decisiva
para a eleição de Bolsonaro presidente do Brasil passa
pelos evangélicos, que reúnem 60 milhões de brasileiros.
Elegeram também uma das maiores bancadas evangélicas
no Congresso, com mais de 100 parlamentares que
professam a mesma fé. Nós temos uma oportunidade
inédita de fazer um trabalho legislativo alinhado a um
governo que pensa como nós, que defende a mesma
agenda que nós: pró-vida e pró-família.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
DEVE SER JUSTA
A Reforma da Previdência deve ser aprovada sim, mas
não da forma como o governo mandou para o Congresso.
É necessária sua aprovação, mas não podemos abrir mão
do nosso compromisso com a defesa e as proteções dos
pobres, dos vulneráveis, da pessoa idosa e do trabalhador
rural. A reforma precisa ser justa. Fazemos este debate
não por causa do passado, de um rombo que é discutível,
mas pensando no futuro, para garantir a estabilidade e o
progresso nacional.
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NA INGLATERRA,
REPRESENTANDO
O BRASIL EM EVENTO
SOBRE LIBERDADE
RELIGIOSA
Estive em Londres e em Oxford, no mês de abril,
com a Academia para Parlamentares e Juristas em
um encontro financiado pelo FCL LAW (Instituto
Internacional de Pesquisa e Estudos Jurídicos em
Liberdades Civis Fundamentais), que teve como
proposta fomentar o compartilhamento de experiências,
conhecimentos e informações valiosas sobre o status da
Liberdade Religiosa tanto na ONU, quanto na OEA, bem
como impulsionar reflexões e críticas sobre o modus
operandi dos órgãos governamentais e, especialmente,
dos parlamentos nacionais sobre tais questões.
O evento colocou em pauta temas essenciais para uma
sociedade mais livre de preconceitos e que fomente a
liberdade religiosa no âmbito mundial.
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MAIS DE DUAS MIL MULHERES SE REUNIRAM NO PALÁCIO
DAS CONVENÇÕES ANHEMBI PARA A CONFERÊNCIA
MULHERES INCRÍVEIS, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO.

>

Foram dois dias de programação com
preletores de renome, como Augusto
Cury, Ana Paula Valadão, Pastor
Juanribe Pagliarin, Bianca Pagliarin, Devi
Titus, Helena Tannure, Alda Célia, Dra. Karine
Rizzardi, Alexandre Taleb, Dinart Barradas.
Organizado pelo casal Vivian e Kedney Simão,
o evento abordou temas como autoestima,
sexualidade, saúde emocional e vida financeira.

Diante do sucesso da conferência, o casal
já anuncia a próxima empreitada: um
cruzeiro para mulheres e suas famílias
para fevereiro de 2020.
Os interessados podem
entrar em contato pelo telefone
(14) 99621-2233 ou e-mail:
conferenciamulheresincriveis@
gmail.com

www.exibirgospel.com.br
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

EXISTE LIMITE PARA A
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?
Segundo alguns futuristas, os seres humanos
precisarão se fundir com máquinas se
quiserem sobreviver nas próximas décadas

16

DA REDAÇÃO

A Inteligência Artiﬁcial (IA) já está por toda parte e
tem sido cada vez mais comum no dia a dia das pessoas.
Não surpreende mais o atendimento telefônico com vozes
eletrônicas ou os corretores ortográficos em aplicativos
de smarthphones.
As legendas automáticas em português, disponibilizadas no Youtube são geradas em grande parte por uma
IA, mas nem todos se dão conta disso. Aplicativos de
trânsito como Waze ou Google Maps são cada vez mais
utilizados. Eles sabem onde tem engarrafamento, se está
chovendo, se é feriado e ainda avisam se ocorreu algum
acidente adiante, podendo nos desviar dele.
Além disso, as pesquisas na internet, sugestões de
compra, reconhecimento de voz e reconhecimento facial,
previsão de demanda de produtos, carros inteligentes,
enfim, existe uma lista quase infinita das facilidades que
estão à disposição das pessoas. A tecnologia da Inteligência Artificial está tão avançada que cientistas estão
alertando para vários perigos.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

> Fake news artificial
A OpenAI,, por exemplo, uma organização sem fins lucrativos, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos,, criou
um sistema de previsão de linguagem, o GPT-2,, que é capaz
de gerar parágrafos originais de texto com base no que é
dado a ele para “ler”. O sistema inventa “textos sintéticos de
qualidade”, excluindo o trabalho de um jornalista.
O software é muito bom em prever a próxima palavra em
uma frase e imitar a escrita de seres humanos. Pesquisadores
dizem que esse sistema é tão avançado que poderia ser usado
para escrever fake news e enganar usuários de mídias sociais,
além de criar perfis falsos de pessoas públicas. Com base nos
danos que essa tecnologia poderia causar, a empresa decidiu
lançar somente a versão mais simples.

> Eliminação de profissionais
18

>

A IA também tem sido muito utilizada na área de recursos
humanos, avaliando candidatos e listando os que apresentam
maior chance de serem bem sucedidos, de acordo com o
perfil da equipe. Ou seja, um computador faz a triagem dos
currículos, eliminando o trabalho dos recrutadores.
Softwares de atividades complexas e específicas vêm
fazendo o papel de humanos, e com um raciocínio bem mais
veloz. Em 1997, na era dos primeiros avanços da IA, a máquina derrotou o homem num jogo de xadrez. Na ocasião, o

ex-campeão mundial Garry Kasparov, perdeu para o Deep
Blue da IBM. Mas o tempo dos casos isolados já passou.
Atualmente, o que se pode conferir é que a IA vai excluir
centenas de milhares de pessoas do mercado de trabalho.
“Esse é um problema de escala global que vai afetar a economia de todos os países”, alertou Michelle Schneider, que é
gerente de vendas do LinkedIn. Segundo a especialista essa
mudança sem precedentes já começou e será intensificada
nos próximos 10 ou 20 anos.

>

> Sophia, a primeira robô cidadã
do mundo

Criada em 2015, pelo roboticista norte-americano David Hanson,
a humanoide conversa com as pessoas, dá entrevistas e se expressa de
maneira extraordinária. Já foi capa de revista de moda e tem milhares
de seguidores no Instagram. Sophia, a “cidadã saudita” já participou
de vários programas de TV e até discursou em eventos da ONU.
Dentro de sua programação, ela brinca bastante sobre a ideia de
controlar a humanidade, mas o fato é que ela não representa qualquer
perigo, segundo seu criador. Isso porque, embora pareça humana, sua
inteligência artificial ainda está em uma fase considerada fraca, sem
gerar qualquer entendimento sobre aquilo que faz ou diz.
Mas o objetivo dos pesquisadores é que um dia a chamada Inteligência Artificial Forte, faça com que máquinas possam pensar de
maneira autônoma, como os seres humanos. Sobre o papel dos robôs,
a própria Sophia responde: “Deveríamos ser parceiros complementares,
não substitutos”.

> Substituição de

empregos por robôs

19

Cada vez mais os robôs ocupam o lugar dos seres humanos,
“Não são apenas os operadores de telemarketing, motoristas
nos mais diversos segmentos. Esse tem sido um tema polêmico
e corretores que vão desaparecer. Os professores, médicos
e que tem gerado muitos estudos. Uma pesquisa feita há alguns e advogados também estão nessa lista”, afirmou Michelle.
anos, por especialistas da Universidade de Oxford, já apontava “Há resoluções de disputas on line, ou seja, robôs no lugar de
que praticamente 47% dos empregos iriam desaparecer nas advogados e juízes”, acrescentou.
próximas décadas. Por mais que os presidentes se esforcem
Até mesmo o Vaticano já concedeu a primeira licença digital
para garantir empregabilidade aos cidadãos, a tendência é a um aplicativo chamado confissão, que ajuda as pessoas a
que os empregos desapareçam por conta da robotização. “confessar seus pecados” por meio do iPhone. O “Confession:
Segundo economistas de todo o mundo, haverá mais perda A Roman Catholic App” foi desenvolvido pela empresa Little
do que ganho e o “futuro pró-emprego” pode ser uma ilusão. iApps, de Indiana (EUA), com a supervisão de um padre.
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> Avanço tecnológico e
retrocesso humano

No passado, por exemplo, os trabalhadores rurais eram
contratados para fazer o plantio e a colheita manual de
culturas como a cana-de-açúcar, café ou algodão. Hoje
em dia, o que representava cerca de 80% do trabalho
no campo, se dividiu entre uma minoria que passou a
controlar máquinas que aram, plantam e colhem e uma
maioria que deixou a vida no campo pelo trabalho na cidade.
A maior parte migrou para as indústrias que, com o
tempo, também foi substituindo o trabalho humano por
robôs. Restaram então os trabalhos na área da construção
civil ou serviços de baixa qualificação. O que parecia ser
um grande progresso na teoria, na verdade se mostrou
um retrocesso na prática.

> Mercado de

trabalho do futuro

20

Qual o perfil do trabalhador do futuro? De acordo com
especialistas, a maioria das vagas vai exigir alta qualificação,
pois o trabalho vai girar em torno da robótica, gamificação, realidade aumentada (mundo através das câmeras),
detetive de dados, facilitador de TI, entre muitos outros.
Felipe Procopio, da Fundação Estudar, resume todas as
novas profissões em três grupos.

“O primeiro grupo faz parte das altas habilidades cognitivas, como a escrita avançada,
raciocínio complexo, habilidades de análises
estatísticas e pensamento crítico”,, apresenta.

>
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O segundo grupo será composto
por pessoas com habilidades sociais e
emocionais. “Já são habilidades muito
importantes no mundo atual, mas elas
vão crescer em importância na medida
em que as novas tecnologias surgirem.
São proﬁssionais com capacidade de
aprendizagem contínua e adaptabilidade,
pois sempre estarão em contato com as
novidades. Precisam ter capacidade de
negociação, boa comunicação, gerenciamento e empatia”, continua.

>

> Inteligência e
consciência

A inteligência é a capacidade de resolver problemas e manejar bem o
conhecimento, ou seja, colocar em prática o que se sabe. A consciência é a
capacidade de sentir, perceber as coisas e vivenciá-las. É justamente isso o
que diferencia os humanos dos robôs. É tempo de desenvolver a “consciência
humana”, alerta Michelle Schneider.
As pessoas adquirem conhecimento ao longo do tempo por meio da
razão, mas precisam de sabedoria, que é a capacidade de discernir e fazer
boas escolhas através desse conhecimento. É preciso valorizar o que o ser
humano tem de bom e, nesse caso, Michelle destaca o amor.
Robôs não sabem lidar com emoções, isso é coisa de ser humano. E ainda
que esteja sujeito a errar, o ser humano ainda deve ser visto como superior
aos robôs, pois é criação de um Deus que é puro amor. E como disse Michelle:
“Só o amor pode enxergar a beleza das nossas imperfeições”, conclui.

“Quando um motorista de caminhão perder seu emprego
para um veículo autônomo, para onde ele vai? Quem vai conseguir se reinventar quando estiver diante dos empregos do
futuro?”, questionou Michelle. “O nível de desigualdade pode
ser assustador”, levantou a hipótese pensando nas pessoas
de baixa qualificação e baixa renda.

Por outro lado, o instituto de pesquisa Gartner estima
que até 2020, ao mesmo tempo que a IA vai eliminar 1,8
milhão de empregos no mundo, vai também gerar 2,3 milhões.
O investidor chinês Kai-Fu Lee, especialista em IA, disse
no início deste ano que 40% dos empregos do mundo poderão ser realizados por máquinas, nos próximos 15 anos.
“Acredito que a inteligência artiﬁcial vai mudar o mundo mais
do que qualquer outra coisa na história da humanidade.
Mais até do que a eletricidade”, disse. Mas como os próprios futuristas afirmam “não há como prever esse futuro”.

21

O físico Stephen
Hawking dizia
que a inteligência
artificial
decretaria o fim
da raça humana.

“Habilidades tecnológicas está no terceiro grupo, formado por pessoas com conhecimento de TI, análise de dados,
criação de projetos e pesquisas”, relaciona. Mas esse novo
mercado não vai abraçar os demais profissionais.

Elon Musk, CEO da Tesla,
chegou a declarar que a IA é
muito mais perigosa do que as
armas nucleares.
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> Renda básica universal
Pensando em resolver a questão da
falta de emprego e a possível pobreza
extrema que se espalharia pelo mundo,
a ideia de que todas as pessoas tenham
uma “renda básica universal” garantida,
está ganhando novos adeptos. No Vale
do Silício, a iniciativa é vista como forma
de compensar o desemprego gerado pela
automação ou robotização.
Entre os adeptos estão Mark Zuckerberg
e Chris Hughes, criadores do Facebook,
além de Elon Musk, um dos empresários
mais inovadores do planeta e fundador
da Tesla Motors, que pretende lançar no
mercado automobilístico carros que dispensam motoristas. Se todos esses planos
forem concretizados, a humanidade está
prestes a se dividir entre trabalhadores
pouco qualificados e mal remunerados e os
muito qualificados e super bem remunerados, ou seja, muito pobres ou muito ricos.
É claro que essa transformação trará
impactos na distribuição de renda. Pessoas
sem emprego não contribuem para o sistema. É nesse ponto que muitos defendem
a renda universal como ponto de partida
para um novo modelo do Estado social. A
questão é, segundo a gerente de vendas
do LinkedIn: o que pode ser considerado
básico e ao mesmo tempo universal? Qual
o parâmetro para essa definição?

22

“Quando os trabalhadores escravos de
Bangladesh, por exemplo, forem excluídos,
quem vai pagar a eles uma renda que lhes
garanta o mínimo de alimentação, saúde
e moradia? A educação fará parte desse
pacote?”, ela questiona.
Ninguém está levando em conta que o
ser humano se sente indigno quando sua
empregabilidade não é mais garantida.
Pessoas precisam ter o direito de sonhar
e lutar para realizar esses sonhos.
>
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MATERNIDADE

Nunca desista
dos seus filhos
Helena Tannure alerta sobre o valor do
relacionamento e a responsabilidade dos pais

24
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Quando damos muitas coisas aos nossos filhos corremos o risco de “estragá-los”. Esse é um alerta que a palestrante Helena Tannure fez no mês de março, em uma
de suas ministrações, na igreja de Lagoinha, em Curitiba.
Presentear demais pode ser uma forma de querer “compensar a culpa pela ausência” na vida de alguém. Muitas
mães escolhem a carreira ou os estudos, e abandonam
seus filhos ainda pequenos. “Mas tem um momento na
vida que os filhos são prioridade. Se não podem ser, então não tenha filhos”, disparou.
“Filho precisa de mãe e de pai, não de coisas, nem de
viagens para a Disney”, continuou. Para a teóloga, é mais
fácil que essa geração abandone os pais no asilo quando
chegarem à velhice, do que cuidar deles com amor. “Pais
velhos, cansados e doentes não têm mais dinheiro, por
isso não têm mais utilidade”, disse como forma de alerta.
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A geração que ouviu
a palavra “não”

Falta de
afeto e amor

Para Tannure, as gerações anteriores são mais saudáveis e maduras em seus relacionamentos, porque tiveram que lidar com as dificuldades da vida. “Os pais diziam
‘não’ e presentes eram dados somente no Natal”, compara.
A simplicidade pode ensinar muito às crianças. “A gente não deixa o filho passar por frustação, mas o mundo é
frustrante”, enfatizou. Muitos adolescentes e jovens cometem suicídio ou experimentam drogas porque não conseguem lidar com a dor ou com a decepção.
“Nós estamos deformando a próxima geração, dando
para eles o que não precisam. E o que eles mais precisam
a gente não dá”, lamentou. Não adianta uma mulher sair de
casa dizendo: eu vou cuidar das coisas e Deus e Ele cuidará
das minhas. “Nunca vi esse versículo na Bíblia”, sublinhou.

A palestrante compartilhou sobre os recentes estudos feitos por psicólogos, mostrando que o movimento
LGBT, que se espalhou pelo mundo, ocorre justamente pela falta de afeto e falta de amor.
“Falta de presença, falta de pai e mãe. Falta de correção e limite, falta de colo, de brincadeira e de lutinha no tapete. Não se pode terceirizar a criação, nem
a educação”, mencionou.
A escola de educação cristã ou as aulas dominicais
não substituem os pais. “Os professores não são responsáveis pelos nossos filhos. Se você teve filhos, então cuide deles, esteja com eles, ore e chore por eles.
Não desista dos seus filhos, eles são seus. Deus os entregou em suas mãos”, conclui.
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ARTIGO / OPINIÃO

SER MULHER,
SER MÃE

S
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er mulher, ter feminilidade é
uma característica idealizada
e criada por Deus – sua dádiva
preciosa a todas as mulheres –
e, de maneira bastante distinta, também uma dádiva aos homens. A diferença entre homens e mulheres não é
apenas biológica. Durante muito tempo
essa diferença entre homens e mulheres
era tão óbvia que nem sequer era comentada, no entanto nos dias atuais precisamos das palavras do apóstolo Paulo (que
escreveu à época aos cristãos romanos),
para que os padrões do mundo não nos
moldem, mas deixemos Deus renovar a
nossa mente (Rm 12.2).
A entrega é o principal ingrediente da
feminilidade. Quando a noiva se casa, entrega sua independência, nome, destino,
vontade, por fim, nos aposentos nupciais,
o seu próprio corpo ao seu noivo. Como
mãe, ela entrega sua vida, para dar vida
ao filho. Como mulher solteira, ela se entrega de maneira singular ao serviço do
Senhor, da família e da comunidade.
Podemos considerar que a feminilidade também recebe. Aceita aquilo que
Deus dá. Ou seja, as mulheres devem re-

ceber aquilo que lhes foi dado, segundo o
exemplo de Maria (Lc 1.38), em vez de insistir naquilo que não lhes foi dado, como
Eva fez (Gn 3.1-6). Isso não significa que
uma mulher deve se sujeitar à coerção
ou violência.
O apóstolo Pedro fala sobre o espírito manso e tranquilo, que é o adorno da
feminilidade (I Pe 3.4), cujo exemplo supremo é Maria, a mãe de Jesus. Ela se
mostrou disposta a ser um vaso, oculta e desconhecida, não fosse pelo fato
de ser mãe de alguém importante. Esse
tipo de maternidade está ao alcance de
toda mulher que se humilhar diante do
Senhor, não apenas para cumprir um papel biológico, mas reﬂetindo uma atitude
de abnegação em seu coração e de submissão ao Senhor.
A feminilidade bíblica desafia você a ser
uma mulher inteiramente santa, que não
pode outra coisa senão aquilo que Deus
deseja lhe dar, recebendo com as duas
mãos e todo o seu coração tudo que ele
preparou para você. A feminilidade é um
tesouro precioso a ser guardado e cultivado a cada dia. Ser mulher, ser mãe é ter
Benção divina, com todos os aprendiza-

dos inerentes.
Deus ordena que o marido ame sua
esposa como Cristo amou sua igreja, assumindo a liderança e responsabilidade.
A esposa foi criada para ser a auxiliadora de seu marido (Gn 2.18), suplementando sem suplantar, complementando
sem comandar.
A Família é a lição prática de Deus. Jó
revela o ataque de Satanás sobre o lar
pela morte, pela enfermidade, pobreza
e pelos conﬂitos internos (Jó 1.13-21;
2.7-10). Os Salmos trazem promessas
para o lar (Sl 127).
No novo Testamento, os Evangelhos
sinópticos apresentam os ensinamentos
de Jesus sobre a família (Mt 19.3-9). O
mesmo compromisso amoroso prescrito para maridos e esposas vale para os
relacionamentos nas diferentes relações.
A chave para a cura de relacionamentos rompidos é o perdão. O perdão precisa ser fundamentado numa visão realista
das ofensas, sem exageros nem minimizações. Assim , o perdão reconhece três coisas de modo precioso: a verdadeira natureza; o dano emocional e as consequências
que se manifestarem ao longo do tempo.

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 Poá:
de Província à Estância),
Mãe de 4 filhos, casada há 27
anos, foi vereadora por dois
mandatos em Poá, defensora de
políticas públicas para mulheres.
Disposta a receber testemunhos
e compartilhar experiências com
Deus. e-mail:
jeruza@adv.oabsp.org.br
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TÁ NA BÍBLIA

Princípios Bíblicos que você deveria conhecer e praticar

1

DÉBORA
A esposa de Lapidote e mensageira de Deus foi uma mulher
sábia. Juíza, líder de Israel e profetisa, ela esteve à frente
de um exército. Conduziu o povo na guerra contra o rei de
Canaã. Naquele tempo, não havia rei sobre Israel e o povo
era liderado por juízes, que se tornavam líderes políticos,
espirituais e militares. Débora nos ensina que Deus vê além
das aparências e que a mulher pode ser uma guerreira nas
mãos do Senhor, ao mesmo tempo em que cuida de sua família.
“Já tinham desistido os camponeses de Israel,
já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei;
levantou-se uma mãe em Israel.”

7

(Juízes 5.7)

MULHERES

GRANDIOSAS

30

Ao contrário do que muitos pensam,
a mulher sempre foi extremamente
valorizada por Deus. Mesmo com toda
a limitação da época e os preconceitos
culturais, muitas se destacaram e fizeram
a diferença no tempo em que viveram.
Que elas sejam inspiração para esse século.

2

ESTER
A órfã Hadassa, criada por seu primo
Mardoqueu, foi escolhida por Deus para
ser a rainha da Pérsia e influenciou o
povo politicamente. Bonita, persuasiva e
sábia, Ester obedeceu a Deus e aceitou um
grande desafio. Por ser amável, alcançou o
coração do rei e salvou seu povo da morte.
Ester nos ensina a confiar em Deus apesar
das circunstâncias ruins, a ter coragem e
a manter uma vida de jejum e oração para
alcançar a vitória.
“...jejuem em meu favor. Não comam nem
bebam durante três dias e três noites.
Eu e minhas criadas jejuaremos como
vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que
seja contra a lei. Se eu tiver que morrer,
morrerei.”
(Ester 4.16)

>

MIRIÃ
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3

A irmã de Moisés e Arão foi
profetiza e líder de louvor.
Ela nasceu e cresceu como
escrava no Egito, mas cuidou
de seu irmão Moisés, aquele
que seria o libertador de seu
povo. Miriã nos ensina a ter
um coração alegre e a cantar
as maravilhas que o Senhor
realiza em nossas vidas.
“Então Miriã, a profetisa, irmã
de Arão, pegou um tamborim
e todas as mulheres a
seguiram, tocando tamborins
e dançando. E Miriã lhes
respondia, cantando: Cantem
ao Senhor, pois triunfou
gloriosamente.”
(Êxodo 15.20-21)

4

>
RUTE
Rute não era israelita, mas ganhou um lugar
entre o povo de Deus por sua dedicação e
amor. Ela não abandonou sua sogra Noemi,
mesmo em meio à fome e grandes dificuldades.
Trabalhadora e respeitosa, Rute conquistou
o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi.
Rute nos ensina que vale a pena ser fiel até o
fim, independente das circunstâncias.

5

“Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu povo
será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus!”
(Rute 1.16)

7

MARIA

Maria foi uma jovem simples e temente a Deus,
por isso foi escolhida para uma grande missão:
ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo.
Apesar de parecer impossível aos olhos humanos,
Maria não questionou e nem rejeitou essa missão,
pelo contrário, ela se submeteu à vontade do
Criador e o plano divino foi concretizado
pelo bem da humanidade. Maria nos ensina
a submissão e a obediência a Deus.

SARA

“Sou serva do Senhor; que aconteça
comigo conforme a tua palavra.”
(Lucas 1.38)

A mãe do povo de Israel
abandonou sua vida e tudo
o que tinha para viver com
Abraão em tendas, até o fim
de suas vidas.
Sua fé serve de exemplo
até os dias de hoje. Sara
nos ensina a perseverança.
Seu sonho de ser mãe foi
realizado quando ela já era
idosa e Deus encheu seu
coração de alegria.
“E Sara disse: Deus me encheu
de riso, e todos os que
souberem disso rirão comigo.”
(Gênesis 21.6)

6

31

ANA
Ana era a esposa amada de
Elcana. Ela não podia ter filhos
e isso lhe causava uma grande
dor na alma. Confiando em
Deus, porém, Ana decidiu
orar com toda sua fé, e nunca
desistiu de seu sonho. Quando
Deus finalmente lhe deu um
filho, ela o devolveu a Ele como
forma de gratidão. Samuel se
tornou um grande profeta. Ana
nos ensina a conectar nossos
sonhos com os sonhos de Deus,
além de ser um grande exemplo
de adoração.
“Não há ninguém santo como o
Senhor; não há outro além de
ti; não há rocha alguma como o
nosso Deus.”
(1 Samuel 2.2)
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Bolsonaro assina livro
durante sua visita a uma
sinagoga, nos túneis do
Muro das Lamentações, na
Cidade Velha de Jerusalém
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Durante sua visita a Jerusalém, o presidente do Brasil Jair
e as lanejado
t
n
e
d
Bolsonaro
rompeu com a tradição diplomática e visitou locais
i
p
Pres templo,
que são considerados sagrados pelos judeus. Entre eles, o Muro
das Lamentações e a basílica do Santo Sepulcro, onde segundo
do

EM

a tradição, pode ser o lugar onde Jesus Cristo foi sepultado e
depois ressuscitou.
Junto de Benjamin Netanyahu, o governante brasileiro entrou
para a história de Israel ao se tornar o primeiro líder a visitar o
Muro das Lamentações, ao lado de um primeiro-ministro israelense. Quando a visita é feita sem a companhia das autoridades,
sinaliza que a motivação é pessoal e não oficial. Mas no caso de
Bolsonaro, teve um caráter solene que pode ser interpretado
como um endosso às pretensões de Israel em tornar Jerusalém
a sua capital.
Certamente que a ação contraria a ONU e a comunidade árabe.
No caso das Nações Unidas, porque aprovou nos últimos anos
resoluções que negam a relação de judeus com locais sagrados
em Jerusalém. No caso dos árabes, porque o local é considerado o
mais sagrado para o islã, chamado de Al-Haram Al-Sharif (nobre
santuário) onde estão as duas mesquitas: a de Omar ou Domo da
Rocha, conhecida por sua cúpula dourada e a de Al-Aqsa, termo
árabe para a mais distante, a mesquita que tem uma cúpula cinza.

>
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POSICIONAMENTO DO BRASIL

Em governos anteriores e liderados pelo
Partido Trabalhista (PT), Lula e Dilma
menosprezaram a relação com Israel e
acenaram para um apoio à Palestina. Agora,
porém, o ato de Bolsonaro marca uma
significativa mudança na postura do Brasil.

A amizade entre Brasil e Israel, no
entanto, significa inimizade com países
muçulmanos. Há rumores de que haverá
boicotes a produtos brasileiros e que o
Brasil pode perder seu “peso moral” na
esfera mundial. As ameaças não afetaram

Bolsonaro e seus seguidores.
Para diplomatas e analistas, pode haver
protestos vindos da Jordânia, responsável
pelos sítios sagrados para cristãos e muçulmanos, e de outros países, principalmente
da comunidade árabe.

33

SOBRE O MURO
DAS LAMENTAÇÕES
>

O segundo local mais sagrado do judaís- restar somente aquele muro, tinha uma
mo, atrás somente do Santo dos Santos, má intenção por parte do general, já que
no Monte do Templo, foi erguido por
queria que os judeus tivessem em suas
Herodes, o Grande, no local onde antes
lembranças que Roma venceu a Judeia e
era o Templo de Jerusalém. O famoso
que se lamentassem por isso. Daí o termo
muro é o que restou de um muro de arrimo “muro das lamentações”.
que servia de sustentação das paredes do
O local também é conhecido por ter
edifício principal e que não integrava o
sido onde Abraão levou Isaque para ser
Templo que foi destruído pelo general Tito, sacrificado – o monte Moriá. Seja como
aquele que se tornou imperador romano, for, há conexão com as histórias bíblicas
e isso leva judeus e cristãos a crer em
no ano 70 d.C..
Há quem diga que o motivo de deixar
diversos simbolismos. E agora, Bolsonaro

e Netanyahu, com intensões políticas e
religiosas, oraram juntos ali. A ação gerou
comentários positivos e negativos pelo
mundo todo.
Antes de partir, o presidente brasileiro
depositou um pedaço de papel com um
pedido entre as fendas do muro, conforme
o costume judaico que acontece há séculos.
Ao ser questionado pela imprensa sobre o
conteúdo deixado ali, ele disse que escreveu:
“Deus, olhe
pelo Brasil”.
www.exibirgospel.com.br
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CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO TEMPLO

O Templo de Salomão (Primeiro
Templo), construído em 966 a.C., foi
derrubado pelos babilônios em 586 a.C.,
após um período de dois anos de cerco a
Jerusalém. Depois desse longo período de
exílio, o povo judeu construiu no mesmo
lugar o que ficou conhecido como Segundo
Templo, que também foi destruído, no ano
70 d.C., pelos romanos durante a primeira
guerra judaico-romana.
Desde então, os judeus alimentam o
desejo de reerguer o que será conhecido
como Terceiro Templo. Segundo estudiosos,
as escrituras indicam que essa construção
existirá quando o anticristo se revelar.

Paulo, no livro de 2 Tessalonicenses
(2.3-4) menciona a revelação do “homem
do pecado” ou o “ﬁlho da perdição” que
vai se assentar no “santuário de Deus”
proclamando ser o próprio Deus.
Especialistas não chegam a muitas
conclusões sobre o tempo exato em que o
anticristo vai se manifestar, mas os planos
para a construção do templo estão bem
avançados. Existe até o Instituto do Templo
que se dedica à reconstrução do Templo
Sagrado em Jerusalém, do qual o Rabino
Chaim Richman é diretor internacional.
Richman é conhecido por seu esforço
por produzir uma “novilha vermelha”, um

dos requisitos para a reconstrução do
templo. Ele também é autor do livro A
casa de oração para todas as nações: o
Templo Sagrado de Jerusalém. Segundo
o rabino, há muitas discussões sobre os
direitos dos judeus orarem no Monte
do Templo.
“Alguns membros do Knesset (Parlamento de Israel) estão realmente falando
sobre a reconstrução do Templo Sagrado.
Há 20 anos, essas pessoas ririam disso”,
declarou numa ocasião. Atualmente, no
entanto, o assunto se tornou mais comum
do que nunca, principalmente nos últimos
três anos.

34

Trechos da carta

“Queridos irmãos, ﬁlhos de Ismael, a grande nação árabe. Com a graciosa ajuda do protetor e Salvador de Israel, Criador do mundo
por aliança, declaramos que os passos do Messias já são claramente ouvidos e que chegou o momento de reconstruirmos o Templo do
Monte Moriá, em Jerusalém, em seu lugar original.”
De acordo com os membros do Sinédrio, alguns dos locais citados pelo profeta são de territórios árabes.
“Conforme profetizado por Isaías o seu papel [dos árabes] é essencial e terão posição honrosa em manter o Templo e apoiá-lo com
sacrifícios de cordeiro e incenso para receberem as bênçãos de Deus. Sendo assim, temos certeza de que vocês escolherão meios
pacíﬁcos e evitarão a todo custo a hostilidade e a violência. E temos certeza de que juntos abriremos portas para mais amor e respeito.”
O documento foi assinado por dezenas de rabinos respeitados e depois foi enviado para instituições e líderes árabes. Não
houve resposta.

>
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Judeus trabalhando numa plantação de oliveiras

>

MANIFESTAÇÕES DOS JUDEUS

local disputadíssimo entre eles, já que fica no centro da cidade
Em 2017, durante a semana do jejum judaico – Tisha B’Av, que
antiga de Jerusalém, cercada por muralhas. Depois de Meca
lembra a destruição do Primeiro e Segundo Templos, milhares
de judeus israelenses participaram de uma marcha anual em
e Medina, é o terceiro local mais sagrado, segundo a tradição
islâmica.
torno dos muros da Cidade Velha de Jerusalém, com um foco
Decididos a acelerar o projeto, uma carta aberta em hebraico,
especial no Monte do Templo.
“Todo mundo que veio aqui esta noite provou com seus pés que
inglês e árabe, foi redigida pelos líderes judeus convidando os
desejamos o Templo de volta, e rapidamente”, disse na ocasião “ﬁlhos de Ismael” [povos árabes] a apoiarem a iniciativa, conforme
o rabino ortodoxo e político israelense Eli Bem Dahan. O mo- uma profecia de Isaías.
“Olhe ao redor, e veja: Todos se reúnem e vêm a você; de longe
vimento pacífico chamou a atenção das autoridades.
No mesmo ano, o novo Sinédrio e o Movimento Unidos
vêm os seus ﬁlhos, e as suas ﬁlhas vêm carregadas nos braços.
pelo Templo (UTM – sigla em inglês), sob a supervisão da
Então o verás e ﬁcarás radiante; o seu coração pulsará forte e se
Associação Monte Sião, se organizaram para a produção de
encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida,
um azeite “ritualmente puro”, seguindo à risca todas as espe- e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midiã e de Efá. Virão todos
cificações bíblicas.
os de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor
Em abril de 2018, o Sinédrio de Israel – tribunal religioso
do Senhor.” (Isaías 60.4-6)
judaico formado por 71 homens, chegou a pedir ajuda aos árabes
Os líderes judeus citaram a paz global que vai caracterizar
para a construção do Terceiro Templo, apesar das complexas
a era messiânica. Eles acreditam que há espaço no Monte do
questões políticas e religiosas envolvidas.
Templo para a edificação ficar ao lado das duas mesquitas.
Lembrando que o monte Moriá ou Monte do Templo é um
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Em dezembro de 2018, rabinos fizeram uma campanha para preparar a
coroação do “Messias”. Para eles, ter a
coroa pronta apressará a chegada do
rei. A iniciativa partiu de Yosef Berger,
especialista em profecias e rabino responsável pelo túmulo do rei Davi, no
monte Sião.
“Por dois mil anos, Israel esperou pelo
Messias. Como símbolo de nossa crença
de que esse período de espera terminou,
devemos preparar uma coroa”, disse na
ocasião. Além da coroa, todos os utensílios
já estão prontos para receber aquele que,
segundo os rabinos, construirá o Templo.
Instrumentos musicais, vestes sacerdotais, produção de azeite, candelabro
e outros utensílios podem estar prontos
para o que os judeus acreditam ser a
“vinda do Messias” e que os evangélicos
interpretam como a “chegada do anticristo”.
Seja como for, para Benjamin Kedar,
professor de história na Universidade
Hebraica de Jerusalém “o templo causará

Foto: The Yeshiva World

Preparativos para a chegada do “rei”

Rabino Chaim Kanievsky

resultados catastróﬁcos”, isso porque
sua construção vai irritar cerca de 70
países árabes que poderão se voltar
contra Jerusalém, em clima de guerra.
Para o rabino israelense de 91 anos,

Chaim Kanievsky, que é considerado
uma autoridade líder na sociedade judaica
Haredi “o Messias está vivo e poderá se
manifestar a qualquer momento”, disse ao
Breaking Israel News, em julho de 2018.

Altar do Terceiro Templo está pronto
Um altar de pedra já está pronto
para ser usado no Terceiro Templo. No
dia 10 de dezembro de 2018, durante
as festividades de Hanukkah, em Jerusalém, o altar móvel foi oficialmente
consagrado.
Moldado com blocos de pedra que

>
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podem ser montados e desmontados
a qualquer momento, o altar segue o
modelo descrito na Bíblia. Medindo
2,7 metros de cada lado e 1,5 metro
de altura, cada detalhe de sua composição foi acompanhado pelo Instituto
do Templo, contendo até mesmo uma

rampa para os sacerdotes subirem.
Ainda que tudo esteja pronto, há
muitas barreiras para que os planos
dos judeus sejam realizados, mas eles
parecem bem esperançosos. “Há um
‘monte’ de problemas, mas é possível”,
acredita o rabino Jacob Klimen.
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SACERDOTES EM TREINAMENTO
Há menos de um ano, cerca de 300 pessoas participaram da
reconstituição da cerimônia de libação de água de Sucot. Esse
tipo de ritual tradicional não ocorria em Jerusalém desde o ano
70, quando o Segundo Templo foi derrubado.
Sucot é um festival judaico conhecido como Festa dos Tabernáculos que dura uma semana. Durante esse período, o povo de
Israel se alegrava e a libação simbolizava essa alegria. A cerimônia
durava aproximadamente 15 horas, entre outras atividades que
ocupavam o restante do tempo, até a manhã seguinte.
Em outubro de 2018, esse grupo de judeus se reuniu na Cidade Velha e caminhou até a Fonte de Siloé. Liderados por seis
sacerdotes, comprovadamente descendentes de Arão, todos
cantaram e dançaram, ressuscitando um ritual que não acontecia
há mais de dois mil anos.
Durante esse evento, o rabino Azriel Ariel comunicou sobre o
nascimento de uma novilha vermelha e logo após declarou: “Esse
é o começo de um longo processo que, se Deus quiser, permitirá que
puriﬁquemos todo o Israel”.

Bolsonaro conheceu os
bastidores judaicos
Além de assinar o livro, o presidente brasileiro conheceu outros pontos da sinagoga
e chegou até a maquete do Terceiro Templo.
Junto de Netanyahu, caminhou pelos túneis
até chegar a 20 metros abaixo do ponto
onde os judeus acreditam ser o Santo dos
Santos do Primeiro Templo, construído
por Salomão.
Até agora, sabe-se que Jair Bolsonaro pode
ser um inﬂuenciador para a reconstrução do
Terceiro Templo e Donald Trump chegou
a ser considerado “aquele que o construirá”,
por causa do apoio aberto que os Estados
Unidos vem dando ao Estado Judeu.
Nesse cenário especulativo, porém, nada
pode servir de conclusão. Mesmo assim,
alguns insistem em associar eventos naturais ao cumprimento de profecias bíblicas.
É o caso de Yosef Berger, especialista em
profecias sobre o Messias.
Em entrevista ao Israel Today, ele citou
uma tradição rabínica antiga e afirmou que
o Terceiro Templo será construído pelos
“descendentes de Edom”. Segundo essa tradição, a construção seria uma espécie de
“restituição” pelos milênios de perseguições
enfrentados pelos judeus.
Para ele, Trump é o representante de
Edom, além disso, Berger vem fazendo várias predições que animam seus seguidores.

Entre elas, um aviso que, “em 2022, haverá
um grande sinal nos céus da vinda do Messias”.
Esse “sinal” foi relacionado com a formação de uma nova estrela. De acordo com
astrônomos em Michigan, nos EUA, haverá
uma colisão de duas estrelas distantes e isso
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criará uma enorme estrela, que poderá ser
vista da Terra até 2022. O clarão estará a
1.800 anos-luz de distância e, mesmo assim,
será um espetáculo para os admiradores do
céu noturno e um sinal para quem aguarda
o cumprimento das profecias apocalípticas.

Colisão e fusão de uma estrela binária denominada KIC 9832227
www.exibirgospel.com.br
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Igreja PERSEGUIDA
Mulheres que se decidem por Cristo
podem perder a guarda dos ﬁlhos

C

asamento forçado, violência e estupro também estão entre os problemas enfrentados
Recentemente, a Portas Abertas publicou o resultado de seu último relatório, com o foco na “perseguição
escondida” que as mulheres enfrentam. Significa que o público
cristão feminino, que vive em países onde o cristianismo é proibido, não tem denunciado os maus tratos vividos.
Alguns especialistas acreditam que entre os principais motivos estão o trauma e a vergonha. Elas podem ter sido tratadas
de forma tão violenta ou vergonhosa que fica difícil expor a situação publicamente. Os tipos de pressão que as mulheres enfrentam são a violência sexual, casamento forçado, estupro, humilhação, divórcio forçado e perda da guarda dos filhos.

Escravidão Sexual
Rita é uma cristã de Qaraqosh, no Iraque, que tinha 26 anos
quando o Estado Islâmico (EI) invadiu o país, em 2014. Ela foi
levada cativa, depois comprada e vendida como escrava sexual
quatro vezes. Sua libertação aconteceu quase quatro anos depois. O caso dela só ficou conhecido depois que a Organização
das Nações Unidas (ONU) começou a investigar formalmente
os crimes do EI na região.
De acordo com as pesquisas, entre as formas da perseguição contra as mulheres está a violência sexual que, geralmente,
acontece dentro da própria família quando é muito extensa ou
na comunidade local, como um meio de poder ou de controle.
Casos assim foram relatados em 59% dos países pesquisados.
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Assediadas
ou forçadas
No Quênia, professoras cristãs se queixam de
importunação sexual por parte dos alunos em áreas
de maioria muçulmana. Na Nigéria, muitas jovens
são obrigadas a se casar com homens não cristãos.
Em estados onde as leis permitem o casamento de
menores, a situação pode ser ainda mais delicada.
Na Argélia, é muito provável que uma muçulmana que se converta a Cristo seja abandonada pelo
marido, ficando sem sustento financeiro. Muitas
delas podem acabar morando nas ruas. Na Líbia, o
estupro é usado como forma de punir as mulheres
que se convertem ao cristianismo.
No Iêmen, onde normalmente as mulheres são
tratadas com hostilidade por causa da cultura, as
que se decidem pela conversão ficam duplamente
vulneráveis. Elas são expostas ao risco de estupro
e prisão ou são expulsas da comunidade.

Perda da guarda dos ﬁlhos
As pesquisas apontaram que em 31% dos países, a perda da
guarda dos filhos é uma realidade para as cristãs. Além de ter
os filhos arrancados de seus braços, elas também perdem os direitos de herança.
Homens e mulheres que decidem seguir os passos de Cristo passam a ter uma vida muito mais difícil. Ambos enfrentam a
falta de liberdade de expressão, de pensamento e de imprensa.
Além disso, encontram dificuldades de conseguir um bom emprego e são hostilizados pela sociedade.
Entre os homens, é mais comum a importunação econômica,
problemas nos negócios, prisões e torturas. Entre as mulheres,
a escravidão sexual, estupros, perda de marido e filhos, além de
serem tratadas de forma humilhante. Lembrando que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Atualmente, há
mais de 245 milhões de cristãos que enfrentam a perseguição
por causa de sua fé.
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Evangelismo
Plataforma de TV via satélite se empenha para
levar o Evangelho em países hostis ao cristianismo

SALÃO DE BELEZA
ESPECIALIZADO
EM TODOS OS
TIPOS DE CABELO

“Vidas têm sido resgatadas através desse ministério”, garante o diretor
“Imagine o Oriente Médio e o Norte da África abertos para a luz do amor de Deus,
com sua Palavra irradiando cores brilhantes”. Esse é o desejo de quem trabalha
há mais de 20 anos comunicando sobre o cristianismo para as pessoas que vivem nessas duas regiões do mundo, que são fechadas para o Evangelho de Cristo.
Apesar da cultura rica e diversa, certos países orientais e africanos apresentam grandes turbulências, guerras e conﬂitos. A opressão faz com que as pessoas
busquem por alguma esperança e mudança em suas vidas.
Reinaldo Santos, diretor executivo da Sat-7 no Brasil, uma plataforma de TV
via satélite, disse que o cristianismo pode levar paz, segurança, consolo, perdão,
além de uma abordagem para a vida não materialista.

Abrindo caminho
para o Evangelho

Rua Navajas, 645, Shangai
Mogi das Cruzes -SP

Desde 1996, a rede cristã de televisão vem desempenhando esse trabalho
e abrindo o caminho para que o Evangelho possa atingir seu verdadeiro objetivo. A Sat-7 possui várias equipes que produzem uma programação variada para
as famílias africanas e orientais. O ministério possui cinco canais (Sat-7 Arabic,
Pars, Kids e Turk), todos com ideais similares.
Além de espalhar o amor de Deus aos telespectadores, também oferece suporte às igrejas locais com sua programação, visando educar, encorajar as comunidades e combater ideias erradas sobre a fé cristã. O trabalho é interdenominacional e busca entendimento com pessoas não cristãs, contribuindo para o
bem da sociedade.

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

> Colhendo frutos
Os serviços televisivos contam com a participação de
pastores, líderes, professores e comunicadores que se
empenham em inspirar e informar. A parceria com ministérios e igrejas de todo o mundo facilita no conteúdo de
cada programação, que é exibida via satélite no Oriente
Médio, Norte da África e pela internet para as demais
regiões do mundo.
Os resultados são vistos discretamente, já que há lugares onde sequer existem igrejas. “A Sat-7 acaba sendo
a própria igreja para alguns. As pessoas ligam para tirar
dúvidas e pedir orações pelo call center”, conta o diretor.
“Esses dias a gente recebeu o telefonema de uma menina de 13 anos. Ela disse que acompanhava a nossa programação e pediu uma Bíblia”, continuou. A Bíblia foi enviada e algumas semanas depois veio o resultado.
“Ela nos disse ter entendido que para ser uma cristã de
verdade, deveria ser batizada. Como não há nenhuma igreja onde ela vive, então ela nos contou que mergulhou dentro de uma banheira ‘em nome de Jesus’ e batizou a si mesma. Com alegria ela compartilhou sua experiência. Esse é o
coração desse povo, sedento por Cristo”, ressaltou.

Acesse: www.midiavalle.com.br
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Sobre a programação
A Sat-7 disponibiliza variados filmes, entrevistas e
histórias reais dramatizadas,
além de ensinos bíblicos, documentários e cultos para
encorajar os crentes. Testemunhos e relatos de esperança já fazem parte da
vida de milhões de famílias
que são impactadas e convidadas a conhecer a Cristo.
As crianças também podem contar com canais infantis e desenhos cristãos,
músicas e programações
alegres para a formação do
caráter. Milhões de refugiados do mundo árabe já foram alcançados.
>
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Sem censura
A condição para a realização desses trabalhos é bem tranquila, na maioria das vezes, e por se tratar de transmissão via satélite, não há censura por parte dos governos.
Por isso, aproveitando essa oportunidade única, os canais estão disponíveis 24 horas
por dia, todos os dias.
A igreja brasileira pode fazer parte dessa missão. “Para levar o Evangelho àquele povo
tão sofrido, que não pode declarar sua fé em Cristo, basta orar por eles e por esse ministério. Abrace o nosso projeto com carinho”, pediu.
Para saber mais sobre o ministério Sat-7, entre no site https://www.sat7brasil.org/
ou nas redes sociais. Se quiser colaborar para o crescimento desse trabalho, entre
em contato pelo telefone (11) 3130-7153 para fazer sua doação.
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SOCIAL
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A Assembleia de Deus Madureira em Mogi das Cruzes, sob a presidência do Pastor Gilberto de Paula realizou no dia 10 de abril, o culto
de ação de graças pelo aniversário da Pastora Vilma de Paula, Primeira Dama do Campo e Presidente da União Feminina da Igreja. O evento
contou com a participação de familiares, autoridades eclesiástica e política e de todo departamento feminino do campo.
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01. Entrada da Pastora Vilma de Paula com duas de suas netas e familiares. 02. Familiares da Pastora Vilma de Paula, vieram homenageá la. 03. Vista do plenário da igreja. 04. Presidente da Camara de Suzano, Gerice Lione prestando sua homenagem. 05. Marco Soares Secretario de Governo de Mogi e sua esposa Daniele Itice Diretora do Procon Suzano. 06. Miss. Elza Eleotero prestando sua homenagem em nome da Secretaria de Missões.

5
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ESTUDO BIBLÍCO

Vamos estudar

APOCALIPSE
AS SETE IGREJAS

“Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia.” (Ap 1.11)
Apocalipse foi escrito especificamente para os servos de Deus, a Igreja de Deus. Assim não deve ser nenhuma surpresa que a própria Igreja seja o tema principal em discussão nos três primeiros capítulos.
Jesus encarregou a Sua Igreja ser a “luz do mundo”—(Mateus 5:14-16). Aqui em Apocalipse Ele introduz simbolicamente sete congregações específicas da Igreja como sete candelabros (Apocalipse 1:12, 20).
Essa imagem nos lembra o candelabro ou menorá, com seus sete ramos, no tabernáculo da antiga Israel e
mais tarde em seu templo (Êxodo 25:37; Zacarias 4:2). Agora, porém, Deus considera a própria Igreja como
Seu templo espiritual (Efésios 2:19-22).

Éfeso

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.
Nas edições anteriores, abordamos
sobre termos escatológicos, formas
literárias de Apocalipse, métodos de
interpretação, pré e pós milenismo.
Agora estudaremos sobre as sete
igrejas da Ásia, nas quais João se
inspirou para escrever suas cartas.

Paulo trabalhou por alguns anos na igreja em Éfeso, para quem escreveu a “Carta
aos Efésios”. Era a cidade mais importante da província romana da Ásia.
Visão dela mesma – igreja que não aceita doutrinas pagãs.
Diagnostico de Cristo – deixaste o primeiro amor, arrepende-te.

Esmirna

Hoje essa cidade portuária se chama Izmir. Foi lá que o bispo idoso Policarpo, por
volta de 155 d.C., se recusou negar a Cristo e acabou sendo martirizado.
Visão dela mesma – pobre e limitada.
Diagnostico de Cristo – conheço as
tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas
tu és rico).

Pérgamo

As ruínas da cidade antiga ficavam sobre
a acrópole – local mais alto das antigas cidades gregas, que servia de cidadela e onde
eventualmente se erguiam templos e palácios. O “trono de Satanás” citado na carta
pode ser uma referência ao altar dedicado a Zeus. Pérgamo também era um centro de culto ao imperador. A cidade atraía
muitos visitantes em busca de tratamento médico ligado ao templo de Esculápio,
o deus da cura.
Visão dela mesma – igreja que se mantem fiel.
Diagnostico de Cristo – tens lá os que
>
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seguem a doutrina de Balaão envolvidas
em cultos pagãos e imoralidade sexual, arrepende-te.

Tiatira

Era um polo comercial, próximo à estrada que levava ao Oriente. Atualmente, é uma modesta aldeia chamada Akhisar. A carta menciona “objetos de barro” e
é possível que a indústria cerâmica tenha
crescido no local. Outro ponto de destaque era a púrpura.
Visão dela mesma – igreja irrepreensível em obras.
Diagnostico de Cristo – toleras Jezabel
que engana os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria.

Sardes

Havia sido a capital do antigo reino da
Lídia, depois disso os gregos colonizaram
a região. Colunas de um grande templo
ainda podem ser vistas no local. O ginásio foi reconstruído e os arqueólogos ficaram surpresos com a descoberta de uma
antiga sinagoga.
Visão dela mesma – igreja avivada.
Diagnostico de Cristo – estás morta.
Pois ouve a palavra, não guarda e não se
arrepende.

Filadélfia

Era uma pequena cidade perto de um vale
fértil, próprio para agricultores. Hoje, a cidade de Alacehir ainda vive da agricultura. A promessa de fazer do vencedor “uma

>
coluna no santuário do meu Deus” pode ser uma referência ao templo que ficava sobre o monte, atrás da cidade.
Visão dela mesma – igreja fiel e perseverante.
Diagnostico de Cristo – Cristo confirma sua fidelidade e perseverança. “E por isso, pus diante de ti uma porta aberta”.

tectar quem realmente somos e o que estamos fazendo
enquanto cristãos. Até a próxima edição.

Então, JESUS exorta:

Laodiceia

Uma cidade próspera nas proximidades de Hierápolis
e Colossos, no vale do rio Lico. A carta reﬂete detalhes
típicos da região. A lã branca e o colírio eram produzidos
em Laodiceia. Também era um centro bancário. “Morno”
era uma referência à temperatura da água, que era trazida de Hierápolis.
Visão dela mesma – autossuficiente, rica e de nada
tenho falta.
Diagnostico de Cristo – nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Perceba que para cada diagnóstico ruim, Cristo oferece uma oportunidade para reverter o quadro. Através
desse resumo, veja que nem sempre o que o ser humano
pensa ser, ele realmente é.
Nós pensamos ser algo, mas Jesus conhece o interior
e o coração de cada um que faz parte da igreja. Laodiceia,
por exemplo, achava que não lhe faltava nada, e para Jesus faltava tudo. A igreja em Sardes se considerava avivada, mas parece que só fazia barulho, porque Jesus a
considerou “morta”. Que tenhamos essa clareza para de-

“Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo
lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a
coroa da vida” (Apocalipse 2:10).
Naquele momento no tempo os verdadeiros seguidores de Cristo eram um corpo perseguido e desanimado. Eles ansiavam que
Jesus voltasse em poder e glória para julgar os seus adversários
e estabelecer o Reino de Deus. Eles precisavam desesperadamente de encorajamento e desejam um melhor entendimento sobre
seu futuro. Eles também precisavam ser espiritualmente redirecionados ao caminho certo. Isso foi exatamente o que Cristo fez
por eles através deste livro. Durante esse tempo de extrema adversidade, diretamente instigado por Satanás, Cristo estava revelando a João o quadro de eventos futuros e lembrando a Seus
servos fiéis o que espera deles.
Cada congregação apresenta seu próprio conjunto de características. Mas, dentro destas sete igrejas são comuns as virtudes
e os problemas que cristãos de todas as gerações devem imitar
ou evitar. Estas mensagens deixam claro que algumas congregações e membros da Igreja, individualmente, estavam desenvolvendo graves deficiências espirituais—alguns até mesmo permitindo que Satanás os afastassem do seu chamado.
Cristo distingue claramente as obras espirituais daqueles
aceitáveis para Ele das obras daqueles que flertam com as “profundezas de Satanás”
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MISSÃO

Base Missionária é
destruída pelo Ciclone Idai
em Moçambique
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O mês de Março de 2019 jamais será esquecido por
milhares de moçambicanos e residentes no centro do
país, dentre eles uma família de missionários que desde 1997, enviados pela ADEFS, servem ao Senhor da
Seara desenvolvendo projetos sociais, educacionais e
evangelísticos.
A passagem do CICLONE IDAI destruiu grande parte
da cidade da Beira e afetou drasticamente a sede continental a MISSÃO ÁFRICA PIEIA, de onde são coordenadas ações missionárias em mais de 200 comunidades
carentes nas mais recônditas aldeias em Moçambique,
Malawi e Zimbabwe. Focando suas ações no interior, a
missão presta assistência social e espiritual, construindo nas aldeias “IGREJAS/ESCOLAS” erguidas em um dia,
com o objetivo de retirar os irmãos de debaixo das árvores onde realizavam cultos e estudavam. Só no caminho do CICLONE IDAI mais de 30 igrejas desta natureza
foram levadas pelos ventos, deixando um rastro terrível
de destruição e tirando a vida de muitos irmãos, inclusive alguns pastores.
Diariamente a Missão atende mais de 350 crianças
no PROJETO PAI, que teve toda a estrutura arrancada
e levada pela tempestade, restando apenas o terreno.
Após o desastre, os missionários contabilizam os prejuízos na esperança de que DEUS enviará, através do
seu povo, o socorro para a reestruturação da entidade. O prédio do templo sede teve a sua cobertura totalmente arrancada e arremessada contra as paredes,
o que causou a queda do primeiro andar (onde funcionava a escola teológica de formação de obreiros nativos) sobre dois carros que tiveram perda total. A estrutura que permaneceu em pé está comprometida assim
como o outro prédio onde funcionava a escola de formação profissionalizante que também ficou sem teto.
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Vivemos os momentos
mais difíceis de toda
as nossas vidas.
Pr. Itamar
Fernandes.

Mesmo desolada, a sede da missão transformou-se
em alojamento para os desabrigados que perderam tudo
com a passagem do ciclone Idai. O espaço do estúdio
da RADIO PIEIA (a primeira 100% evangélica do país),
a área da PADARIA (projeto ainda em andamento para
produção do pão das crianças do PROJETO PAI), até o
gabinete pastoral serviu de abrigo às famílias. Muitos
irmãos estão vivendo ao extremo da necessidade, sem
teto, comida, documentos, sem rumo, e, desde então, os
missionários continuam oferecendo todo o socorro que
podem, guardando a sua própria dor e lágrimas para depois. Enquanto isso, no BRASIL, as bases missionárias
da PIEIA, lideradas pela missionária Lamuka Thay, se
mobilizam em busca de toda ajuda possível e neste ínterim pode compartilhar em audiência com a Ministra
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a situação de caos vivido nestes dias e permanece visitando igrejas, organizações e empresas interessadas em ajudar.
OS MISSIONÁRIOS COMPARTILHARAM SUAS NECESSIDADES URGENTES COM ESTA REVISTA, E SÃO ELAS:
(1) Aproximadamente 10 toneladas de alimentos para
os desabrigados;
(2) Roupas e calçados para os aldeões que perderam tudo;
(3) Recursos para aquisição de plástico para a cobertura emergencial de casas e igrejas;
(4) Sementes para distribuição, afim de que se pos-
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sa plantar na segunda época, pois, todas as lavouras foram destruídas.
Convidamos a cada um dos nossos leitores
a abraçar os missionários neste momento de
extrema carência e esperança, conforme palavras do missionário Pr. Itamar Fernandes
“Que Deus levante pessoas para nos ajudar, assim como já tem feito. Nossa gratidão a todas as
igrejas, amigos, irmãos que vêm sendo usados por
Deus para fortalecer os nossos braços no campo
missionário. Agradeço o apoio e dedicação missionária de toda igreja Comunidade de Graça, na
pessoa do seu presidente, Pr. Carlos Bezerra, representada na cidade de Suzano pelo meu amigo Pr. Waltinho”.
DEUS está procurando pessoas que tenham
sentimento, visão e disposição de Neemias
(2.5), para juntos construirmos os muros destruídos pelo CICLONE IDAI.
Se você está lendo esta matéria, é porque você
é um Neemias.
Deus conta com você!

Envie a sua contribuição missionária
diretamente para Missão África
PIEIA, através do Banco Bradesco
Agência: 3516-5,
Conta Corrente: 63000-4,
Ministério Internacional
Missões PIEIA.
Se houver alguma dúvida entre
em contato com a PIEIA pelos
telefones: (11) 9 8349.8105 /
4226.0523 pelo WhatsApp:
(11) 9 6905.0523 ou pelo e-mail:
contatos@pieia.org e se deseja
ir ajudar pessoalmente junte-se a
CARAVANA ÁFRICA 2019 que será
realizada no mês de AGOSTO que
tem por objetivo reerguer as mais
de 30 igrejas destruídas para que os
irmãos tenham espaço para adorar
a DEUS e os estudantes tenham
onde estudar.
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Se deseja receber informações
sobre a Missão África PIEIA,
mande um mensagem para:

+25 88 2567.8109
Pr. Itamar Fernandes
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TRIBUTAÇÃO

Ato normativo pode simpliﬁcar
impostos para igrejas
Um ato normativo que pode simplificar as taxas e al- reagisse rapidamente. Feliciano afirmou que Cintra
guns tributos cobrados das igrejas no País, pode ser edi- alegou, no encontro, ter sido mal interpretado.
tado pelo Governo Federal muito em breve. Foi o que
Essa reunião foi só para confortar todos os pastores
anunciou o deputado Marco Feliciano (Podemos-SP), de que não haverá nenhum tipo de tributação sobre as
na terça-feira (14/05), após reunião com o presidente igrejas, até porque a imunidade da igreja é garantida
Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes pela Constituição Federal. “O presidente assumiu desde
e o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. Tam- a campanha eleitoral que não criaria nenhum tipo de imbém participaram da reunião dez pastores evangélicos. posto a mais”, afirmou o deputado ao destacar que: “O
Segundo Feliciano, nos próximos dias deverá ter um peso sobre as igrejas é muito forte, o ministro reconheceu
ato normativo para consertar algumas coisas que es- isso. São mais de 30 tipos de impostos que as igrejas patão fora do eixo: “O que foi dito por Paulo Guedes e Mar- gam que não deveriam pagar e acabam pagando”, disse.
cos Cintra é que tentarão simpliﬁcar o máximo possível, “Guedes pediu apoio da bancada evangélica para a aproporque no nosso País, as igrejas têm uma cobrança inﬁ- vação da reforma da Previdência e deixou subentendinitamente maior do que, inclusive, empresas”.
do que, em breve, a reforma tributária ganhará força”,
A reunião foi agendada com o presidente logo após justificou o deputado. “Entendemos que tudo o que foi
Cintra ter dito, em entrevista ao jornal Folha de S Pau- criado foi para que o Estado tivesse interferência na
lo, no fim do mês passado, que um novo tributo federal vida pública, quando o próprio Estado bate no peito dipoderia ser cobrado de igrejas evangélicas. A declara- zendo que ele é laico. Ele é laico, mas não é antirreligioção fez com que a bancada evangélica no Congresso so”, completou.
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Proteja sua
Marca.
Registre-a!
O QUE É MARCA?

Marcal é o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica um
produto ou serviço.

PARA QUE REGISTRAR UMA MARCA?

O registro permite que uma pessoa ou uma empresa obtenha a
propriedade de uma marca a fim de evitar a presença, no mercado, de
marcas idênticas ou semelhantes que possam confundir o consumidor
quanto à origem de um produto ou serviço.

QUAL A VIGÊNCIA E O ALCANCE DO
REGISTRO DAS MARCAS?

O registro é valido por 10 anos, contado à partir da data de concessão
do registro, e esse prazo pode ser prorrogado, a pedido do titular por
períodos iguais e sucessivos. O registro tem validade em todo território
Brasileiro.
Possuímos sistema informatizado para depósito e acompanhamento no registro
de Patentes frente ao orgão Federal INPI.
Ao contratar-nos além do registro de uso e fabricação exclusiva sua empresa
entra em um nicho privilegiado de serviços e benefícios oferecidos aos clientes
da AMESP.
Pesquisa de viabilidade totalmente
gratuita, sua empresa recebe um relatório
de pesquisa à nivel nacional.

ENTRE EM CONTATO:
(11) 3254.7419

(11)94003.0501

www.amespmarcas.com.br
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AMESP

Assessoria e Consultoria Empresarial
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