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Com o peso do voto
evangélico, Bolsonaro
é presidente do Brasil

A surpreendente trajetória do
homem que conquistou o eleitorado
religioso de forma “nunca vista
antes na história desse país”
ao invocar “Deus acima de todos”
e defender princípios cristãos. Pág. 16

Feliz FM

é paz aos
seus ouvidos!

A rádio líder entre os evangélicos
A Feliz FM Sat é uma rede de rádios que faz parte do cotidiano
de milhões de ouvintes em todo o Brasil. Hoje, a Feliz está em
10 capitais e em mais de 300 municípios do país: São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador,
Natal, João Pessoa, Recife, Teresina, além do ﬁel público
que acompanha a Feliz FM Sat pela internet, através do site,
do aplicativo “Feliz FM” para Android e IOS e também
nas mais populares redes sociais – Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube e Whatsapp.

FELIZ
AO VIVO COM

Bianca Pagliarin

de segunda à sábado, das 10h às 13h

Faça o download do aplicativo da
RÁDIO FELIZ FM para o seu celular
Ouça nossa programação
no Brasil e no Mundo,
24 horas por dia,
365 dias do ano.

ILUSTRAÇÕES DO
REINO DE DEUS COM

Pr. Juanribe Pagliarin

todos os dias às 6h45, 11h45, 17h45, 18h45, 22h

CANTO PELA PAZ
Mega show gratuito “Canto pela Paz”,
promovido pela Feliz FM, reúne grandes
nomes da música cristã, num gesto de amor,
compaixão e misericórdia ao próximo,
pela Doação de Sangue.

Diga seu nome, sua cidade e o seu recado no máximo
de 20 segundos. O Brasil inteiro vai ouvir o seu recado
na rádio que você ama!

Presença Nacional
SP
92.9 FM

RJ
94.9 FM

DF
101.3 FM

BA
92.3 FM

PR
92.9 FM

MG
96.5 FM

PE
102.1 FM

PB
107.7 FM

RN
97.9 FM

PI
95.7 FM

LISBOA
89.1 FM
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Aquele que habita no
esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente
descansará Salmos 91
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Olá, querido leitor, a paz de Cristo!
É com muita alegria e entusiasmo - palavra que originalmente significava inspiração pela presença de Deus -, que relançamos a revista Exibir Gospel. Temos um novo
e moderno projeto editorial e gráfico, para
informar e contribuir na edificação da família cristã. Enfrentamos grandes batalhas
para retomar este projeto, bem como muitos empreendedores do segmento editorial.
Mas já sabíamos que nada neste mundo
seria fácil. Cristo nos alertou que passaríamos aflições, mas é preciso ter fé, pois ele
venceu o mundo por nós. E com Ele, somos
mais que vencedores! E como é doce, “sabor
de mel” tal como canta Damares, é a vitória
do cristão. Nesta edição especial, trazemos
a trajetória de um cristão que desafiou gigantes, mas, sobretudo, invocou Deus acima de todas as coisas. E foi vitorioso!
Estamos falando do presidente Jair Bolsonaro, um homem muitas vezes controverso,
polêmico, mas, de fato, comprometido com
princípios que nos são tão caros e que pouco a pouco estavam sendo depreciados por
sucessivos governos. Mostramos nas urnas
a nossa força! “Brasil acima de tudo, Deus

acima de todos”, slogan de Bolsonaro, despertou em nossos corações a esperança de
mudança, transformação, salvação.
A grande batalha foi vencida, mas há um
longo caminho de lutas para conquistarmos
o País que queremos. Temos de continuar
firmes neste propósito de interceder pela
nossa Nação, pelas autoridades, para que
haja Justiça, paz e prosperidade em nosso
Brasil. Deus há de nos ouvir e sarar nossa
Terra! Nisto cremos!
Portanto, façamos nossa parte, honrando o nome de Cristo, sendo cidadãos melhores, corretos, íntegros, conscientes de nossa responsabilidade como sal e luz da terra.
Vamos cumprir o Ide de Jesus, começando
pela nossa casa.
Nós da revista Exibir Gospel estamos juntos nesta luta pelo Brasil. Temos aqui, por
detrás destas páginas, gigantes nos desafiando a todo momento, mas rogamos que
Deus possa nos honrar. Temos apenas algumas pedrinhas, mas temos fé. E ela nos basta!
Forte abraço e boa leitura!
Deus o abençoe!
Sentileusa de Moraes
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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*somente no cartão de crédito - Assinatura Bimestral
facebook.com/exibirgospel

>

Dezembro | 2018

www.exibirgospel.com.br

>

ENTREVISTA - PMS DE CRISTO

Associação de policiais evangélicos envolve
cerca de 500 igrejas de diversas denominações
em projeto de capelania. POR MILIANE MORAES

PMs de Cristo unem a

POLÍCIA E A IGREJA
>

Por trás da farda de um policial militar está um ser
humano que diariamente enfrenta os piores dramas
da sociedade, que dedica-se a uma das profissões
mais estressantes e perigosas do mundo. São os heróis da
vida real, que exercem uma divina missão, um sacerdócio, uma
doação que implica, se necessário, o sacrifício da própria vida.
E estes nobres homens e mulheres, protetores da sociedade, também precisam ser cuidados! Quem chama a atenção
para esta causa, de cuidar do cuidador, são os PMs de Cristo,
uma associação de abnegados policiais militares evangélicos
que atua desde 1992 como o ombro amigo do policial militar.
E, para alcançar cada vez mais seus irmãos de farda, os
PMs de Cristo implantaram em 2015 o projeto Polícia e Igreja.
Hoje já são mais de 500 igrejas paulistas de diferentes denominações que se uniram ao propósito de prestar assistência
emocional e espiritual ao policial militar. A associação bus-
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Os PMs de Cristo
atuam desde 1992
como o ombro
amigo da polícia
militar do
estado de
são paulo
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cou na comunidade cristã novos braços para amparar a família policial militar com a “palavra de fé, vida e esperança”,
conforme divulga em seu slogan.
Com aval do Comando Geral da PM, os PMs de Cristo
já capacitaram aproximadamente 800 pastores e líderes evangélicos em todo o Estado para atuarem, voluntariamente, em ações de capelania, como breves
reflexões nas entradas de serviço, aconselhamentos, visitas a policiais enfermos, viúvas e órfãos
da PM, realização de ofícios fúnebres, casamentos, cultos de ação de graças, eventos,
dentre outras ações.
O projeto está implantado em todas as
22 regiões da PM no Estado, sendo capital, Grande São Paulo, interior e litoral,
abrangendo mais de 700 unidades policiais entre Bombeiros,

>
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Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária,
Policiamento de Choque e Batalhões.
Os membros do projeto também cooperam com o Centro de Atenção Psicológica e Social da Polícia Militar (CAPS)
e seus núcleos (NAPS).
Além do contexto espiritual, os PMs
de Cristo também engajaram a Igreja
no desafio da Segurança Pública, tendo
como base os preceitos da Polícia Comunitária, no qual tanto a polícia quanto a
comunidade devem trabalhar juntas para
identificar, priorizar e resolver problemas
contemporâneos, como crimes, drogas,
desordens físicas, morais, dentre outros.
Esta aproximação da Polícia com a
Igreja, por meio de um projeto de capelania voluntária, tem sido muito bem

vista pelo alto escalão da PM. Comandantes gerais têm aberto as portas das
unidades da PM para receber a equipe
de voluntários que os PMs de Cristo capacitam e coordenam, a partir do olhar

Os membros do
projeto também
cooperam com o
Centro de Atenção
Psicológica e Social
da Polícia Militar
(CAPS) e seus
núcleos (NAPS)
atento e experiente de um capelão militar, também voluntário. Uma das principais orientações é não fazer proselitismo religioso. A proposta dos PMs de

Cristo vai ao encontro dos anseios da
PM, que em sua essência já invoca pela
proteção divina, seu lema diz: “Nós, Policiais Militares, sob a Proteção de Deus,
estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da
dignidade humana da pessoa humana”.
Em entrevista à Exibir Gospel, o
presidente dos PMs de Cristo, Major Joel Rocha, fala sobre a associação, o projeto Polícia e Igreja e destaca o Congresso Nacional da União de
Militares Cristãos Evangélicos do Brasil .- UMCEB que vai ocorrer em São
Paulo em 2019. Major Joel é, inclusive, vice-presidente da UMCEB, entidade que congrega associações de militares cristãos de todos os Estados.

www.exibirgospel.com.br
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ENTREVISTA - PMS DE CRISTO

a missão pms de cristo
A Missão nasceu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco,
Zona Norte de São Paulo. Ali, durante anos, cadetes da PM
que sentiam a necessidade de compartilhar suas dificuldades e
experiências com Deus começaram a se reunir para cultuá-Lo. Em
1992, inspirados na história bíblica de Neemias (que mobilizou as
famílias de Israel para a reconstrução dos muros de Jerusalém), 74
policiais militares se uniram para fundar a Associação dos Policiais
Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, os PMs de Cristo.

como atuam os pms de cristo
Nós atuamos em todo o Estado de São Paulo por
meio do projeto Polícia e Igreja e Núcleos nas
unidades policiais, onde capelães voluntários,
militares ou civis, realizam em conjunto com
líderes PMs locais as reuniões “Momento
com Deus”, com breves reflexões bíblicas
e orações, visando o fortalecimento da fé
e a melhoria do ambiente de trabalho e da
qualidade de vida. Também promovemos
eventos, como cultos e ações de graças,
vigílias, campanhas de oração,
encontros temáticos.
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pms de cristo
e a polícia militar
Conquistamos o respeito e o reconhecimento
do Comando da Polícia Militar, especialmente
porque contribuímos para o fortalecimento
da Polícia Comunitária. Temos um case de
sucesso nesta área. No projeto Polícia e
Igreja, localizamos as igrejas próximas das
unidades policiais e as convidamos para
adotar aquela unidade, para dar cobertura
espiritual. Criamos uma aproximação da PM
com a comunidade e estabelecemos uma
relação de confiança e cooperação entre elas.

ser um pm de cristo
É o PM que reconhece Jesus em sua vida e se propõe a viver
a prática do IDE de Cristo, a ser luz e sal no ambiente policial
militar, a viver os princípios e valores cristãos nas atividades
do sistema de Segurança Pública. É o PM que se esforça para
caminhar junto com outros irmãos de diferentes religiões,
tendo como foco a salvação e a transformação da família
policial. É o PM que se esforça para ser um bom soldado de
Cristo e busca toda a armadura de Deus no seu dia a dia.

>
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>
igrejas que abraçaram a missão
O projeto Polícia e Igreja une diferentes denominações,
das tradicionais, como batistas, presbiterianos, metodistas,
até pentecostais, como assembleianos, e neopentecostais,
como Bola de Neve, por exemplo. Nosso foco é levar a
mensagem de Cristo para os policiais, independentemente
de religião. Eles são convidados a participar das reuniões,
nas entradas de serviço. Temos uma grande aceitação e
resultados muito positivos.

resultados do projeto
Cooperamos com os comandantes na
gestão de recursos humanos, oferecendo
assistência espiritual e emocional ao
policial. Nosso projeto tem como principal
resultado um policial com mais equilíbrio,
paz interior, harmonia com sua família e
saudável relacionamento profissional e
comunitário, com a consciência plena da
sua nobre e divina missão de proteger
e servir a sociedade. Estabelecemos
ainda um relacionamento de confiança e
cooperação entre a PM e a igreja.
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como participar
Todos podem fazer parte da Missão PMs
de Cristo! Atuamos de forma voluntária e
contamos com a contribuição dos nossos
associados, sendo a grande maioria policiais
militares, que mantêm a associação,
além de colaboradores e apoiadores. Os
interessados em abraçar nossa Missão
também podem colaborar como voluntários
no projeto Polícia e Igreja, na realização
de eventos ou tornando-se intercessores
da família policial militar. Temos mais
informações no site www.pmsdecristo.org.
br ou pelo 11 96177-7892 (whatsApp).

militares cristãos do brasil em sp
Teremos em São Paulo, em 2019, um evento histórico.
Seremos sede do XIX Congresso da UMCEB - União de
Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, de 24 a 27 de
outubro, um evento que ocorre a cada dois anos. Vamos
receber centenas de militares cristãos e seus familiares de
todos os Estados para um momento único de comunhão e
congraçamento, troca de experiências de capelania militar e
assistência espiritual e emocional nas forças de segurança.

www.exibirgospel.com.br
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Diversos / Destaques

DESCOBERTA HISTÓRICA
OBRA DE ARTE
Dror Maayan

Retrato de Jesus
Uma representação artística recémdescoberta de Jesus nas ruínas de
uma antiga igreja israelense retrata
Cristo de maneira diferente das
concepções ocidentais, com cabelos
encaracolados e rosto comprido.
CHRISTIAN POST

>

A historiadora de arte Emma Maayan-Fanar disse
ao Haaretz que a pintura foi descoberta nas ruínas
de Shivta, formalmente na vila agrícola bizantina no
deserto de Negev, em Israel. “Seu rosto está bem ali, olhando para nós”, disse Maayan-Fanar sobre a pintura encontrada nas ruínas de uma igreja, destinada a retratar o batismo de
Jesus. Ela explicou que, ao contrário das percepções ocidentais que frequentemente retratam Jesus com cabelos longos
e soltos, a pintura de Shivta retrata Ele com cabelo curto e encaracolado, rosto comprido e nariz comprido. A data exata da
obra de arte ainda não é conhecida, embora acredita-se que
Shivta tenha sido fundada em algum momento no Século II.
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e tenha sido objeto de muitos trabalhos arqueológicos, Maayan-Fanar acredita que é a primeira a descobrir que é a imagem de Cristo
sob os séculos de sujeira na pintura. “Eu estava lá no momento certo, no lugar certo com o ângulo direito de luz e, de repente, eu vi os
olhos”, a historiadora de arte lembrou. “Era o rosto de Jesus no Seu
batismo, olhando para nós”.
Dror Maayan, seu marido, registrou fotografias do local. A descoberta tem sido comentada como “extremamente rara”, dadas as descrições iniciais de Jesus que são praticamente inexistentes em Israel. A
questão de como Jesus realmente se parecia tem sido objeto de debate por historiadores e teólogos. “As representações iniciais de Jesus continuam a ser representado atualmente. Elas foram baseadas
na imagem de um imperador e influenciadas por apresentações de
deuses pagãos”, escreveu um outro historiador chamado Joan E. Taylor na The Irish Times.

Outra pintura de Jesus nas ruínas de Shivta, descoberta anteriormente, simboliza a transfiguração, mas não retrata a face
Dele. Embora a antiga vila tenha sido descoberta em 1871

CINEMA 2018
Divulgação

LANÇAMENTO

Entrevista
com Deus

>

Paul (Brenton Thwaites) é um jornalista ambicioso em busca de sucesso profissional através de alguma grande matéria. Depois de uma extensa procura, ele topa de frente com
um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida: ele diz ser
Deus (David Strathairn) e promete responder a qualquer pergunta
de Paul em uma conversa única. O fato acontece após sua volta do
Afeganistão, com sua fé abalada depois de tantas tragédias. Em conflito com suas crenças, ele agora se encontra diante da seguinte questão: O que perguntar a Deus?

Distribuído pela Imagem Filmes, o longa estreou
dia 01 de novembro/2018 nos cinemas brasileiros
>
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Filmes orientados ao público cristão sempre tiveram uma dificuldade de atender qualquer espectador além dele, ou seja, quase sempre
pregam para convertidos. Recentemente, no entanto, algumas dessas
obras – ainda bem focadas no cristianismo – tem adotado uma abordagem mais generalizada da fé para conversar com esse outro espectador. Entrevista com Deus, novo drama cuja renda na bilheteria será
doada à caridade, coloca os dois pés no cristianismo, mas também é
capaz de segurar o interesse de alguns ateus – mesmo que, conforme
avance para a reta final, perceba-se prega apenas para convertidos.

>

artigo / opinião

Motivos
para se
amar
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.
jeruza@adv.oabsp.org.br

T

em dias que parece que todo amor do
mundo, simplesmente, desapareceu...
deixando você triste e desesperançosa,
desconectada dos outros, de você mesma e até de Deus. É... parece que tudo que você
viveu foi uma piada, uma mentira, que as pessoas
não ligam para você de verdade e, agora, a fonte
de amor dentro do seu coração secou. Então um
peso tremendo vai se colocando sobre você, como
um manto de chumbo tecido na escuridão. A vida
vai ficando sem sentido e dá até vontade de morrer.
Mas, espere um pouco, você não vai cair nessa,
não é mesmo?! Você está entrando numa pegadinha do inferno. Pare já e clame pelo nome de Jesus!
Faça como aquele cego no caminho de Jericó
(Lucas 18.35-43)! Mesmo que haja uma multidão
de sentimentos e situações que queiram te separar do amor de Deus, não pare de clamar e chamar
pelo nome de Jesus para que te cure, para que abra
teus olhos e assim você consiga se enxergar, através da cura do Senhor.
Em Oséias 4.6, Deus nos fala que seu povo perece porque lhe falta conhecimento – conhecimento de Deus e de Sua Palavra. Quem conhece
Deus e sua Palavra não cai nessa que Deus não
nos ama, que fomos largados, que não temos valor. Agora eu vou mostrar para você, na Palavra de
Deus, como Ele nos ama. E se Ele nos ama, só pode
vir do inimigo essa obsessão de não nos amarmos,
que vem para nos roubar e destruir. Desvalorizar
aquilo que Deus valoriza chega a ser um pecado.
Se você se abrir para que esta palavra frutifique
no seu interior, em nome de Jesus, você vai viver
uma grande libertação. Vejamos alguns motivos
para você se amar:
Deus criou você a Sua imagem e semelhança
(Gen.1.26;5.1-2). Você acha pouco? Ele não fez
isso nem com os anjos. É, você é a cara de seu Pai;
Jesus te ama e deu a vida por você (Jo 6.51).
Não existe prova de amor maior do que entregar
a própria vida. Você deve ter algum valor, então;
Deus te criou para que você domine e reine (Gn.
1.8). Então você tem que pedir ao Espírito Santo
visão e força, para em nome de Jesus, exercer do-

mínio sobre toda e qualquer situação e, não ser
dominado por ela. E ainda, depois, administrá-la
como um rei e , dela usufruir;
Jesus nos deixou seu Espírito Santo para que,
do nosso interior, fluíssem rios de águas vivas,
para que fôssemos o bom cheiro de Cristo, para
que resplandeçamos a Glória do Pai. O Espírito
Santo ficou conosco para nos ajudar e nos ensinar a amarmos a nós mesmo, a Deus e aos outros
(Jo 14.26; At.1.8);
Deus trabalha em nós, pois deseja que sejamos embaixadores do Céu na Terra (2 Cor. 5.20);
Se o Senhor já entregou Seu próprio Filho, também nos dará todo o resto. “Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará, graciosamente,
com Ele, todas as coisas? (Rom. 8.32);
Deus nos dá armas para que vençamos. Ele dá
ordens aos anjos a seu respeito (Sl 91.11-12); mil
cairão ao teu lado, 10 mil a tua direita e nada a atingirá (Sl 91.7). Ele te dá a roupa da verdade, a couraça da justiça, sapatos que levam a Cristo, o escudo
da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, oração e súplica em todo o tempo (Ef. 6.14-18).
Portanto, essa é a verdade a seu respeito. Que tal
reavaliar? Pense nisso!
Afinal, depender de outro ser humano demonstra falta de saúde emocional e consciência espiritual. Mesmo que essa pessoa pareça ser uma fortaleza de sabedoria e fé, Deus quer te ensinar que
você só poderia estar suprida sempre, quando depender d’Ele e desenvolver, com Ele uma relação
íntima e profunda.
Jesus Cristo veio restabelecer nossa relação
com Deus e, em nome d’Ele temos acesso ao Pai
em toda e qualquer situação. Jesus Cristo veio e
abriu um novo e vivo caminho à presença do Pai. Ele
nos ensinou a orar. Ele nos estimulou a falar com o
Pai e lançar sobre Ele, toda nossa necessidade, ansiedade, medo, dúvidas, dores, desespero e até revolta. Jesus também nos ensinou a entregar a Ele
sincero louvor e adoração. E, quando você ora, esteja preparada para transbordar e para ser suprida.
Ocupe sua mente com a Palavra.
www.exibirgospel.com.br
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A tua palavra
é lâmpada que
ilumina os meus
passos e luz que
clareia o meu
caminho” Sl 119.105

12
Menino de Aleppo,
cidade parcialmente
destruída pela guerra

Presentes de Esperança:

Crianças sírias ganham
Bíblias infantis
A
Síria é considerada
protagonista da “maior
crise de deslocados
no mundo”, segundo
a Organização das Nações
Unidas. A ONU calcula que
5,6 milhões de pessoas deixaram o país, se refugiando
em outros países, e mais de
6 milhões foram deslocadas
internamente pela violência. Mais de meio milhão de

>
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pessoas morreram. Muitos
dos deslocados e refugiados são cristãos. No entanto, há cristãos que permaneceram no país e também
há aqueles que já voltaram,
com a retomada do controle das cidades pelo governo.
Para auxiliar cristãos sírios a enfrentar a perseguição e reconstruir suas vidas,
a Portas Abertas atua na re-

www.exibirgospel.com.br

gião com diversos projetos
que dão novas perspectivas de vida a essas famílias.
A Bíblia é uma das necessidades básicas não somente
dos adultos, mas das crianças também.
Aliás, as crianças são as
mais atingidas quando o assunto é trauma de guerra. Ao
perguntar a Youmma*, uma
menina cristã, de Damas-

co, na Síria, como ela reage quando há suspeitas de
ataques na cidade, ela respondeu: “Eu oro e lembro
das palavras de Deus”. Ela
ainda conta como é seu dia
a dia na capita do país: “Um
dia, eu estava indo para
a escola de ônibus quando ouvimos um tiroteio.
Então abaixamos, nos escondemos sob nossos as-

>
Para doar duas Bíblias infantis para
crianças sírias, acesse: https://www.
portasabertas.org.br/doe/campanhas/
presentes-de-esperanca-siria
Fotos: Portas Abertas

Menina mostra a Bíblia
que acabou de ganhar

Mãe mostra a Bíblia infantil
ilustrada para a filha em
Aleppo, Síria

sentos e esperamos até o tiroteio terminar. Outro dia, na
escola, havia um avião muito
perto, ameaçando nos bombardear. Todos tivemos que
ir para o porão e ficar longe
dos vidros”, explica.
Para Youmma, a Bíblia é
o que a faz ficar feliz em dias
como esses. “Memorizei alguns versículos como os do
Salmo 91. Ao dizê-los, eu me
sinto melhor”.
Apesar das consequências
da guerra, que completou sete
anos em março, hoje boa parte dos cristãos na Síria vive
um tempo de cura e recomeço.
Para auxiliá-los nesse caminho e investir na formação de
uma igreja madura no futuro,
a Portas Abertas criou a campanha Presentes de Esperança que, nesse final de ano, se
propõe a semear a palavra de
Deus no coração dos pequenos
sírios, com distribuição de Bíblias infantis.
A campanha Presente de
Esperança, tem como mote
a pergunta: “Quantas vidas
você ajudou a transformar em
2018?”. Independente da resposta, a Portas Abertas chama
à reflexão e afirma que ainda
há tempo de ajudar a transformar, não o mundo todo, mas o
mundo de duas crianças sírias.
www.exibirgospel.com.br
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Frases & fatos
Valter Campanato/
Agência Brasil

“A MENTE
DE DEUS”

“Somente um Deus...”

Sobre as razões para a existência do Universo, afirmou o
cientista Stephen Hawking: “Se encontrarmos uma
resposta para isso, será o maior triunfo da razão humana,
porque conheceríamos a mente de Deus”- no livro
Uma Breve História do Tempo, publicado em 1988.
Hawking era portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA)
e faleceu no dia 14 de março deste ano, aos 76 anos.

Ernesto Araújo, embaixador e futuro ministro das
Relações Exteriores do governo Bolsonaro, escreve que
“somente um Deus poderia ainda salvar o Ocidente, um Deus
operando pela nação – inclusive e principalmente a nação
americana” e, conclui: “Trump pode ainda salvar o Ocidente”.
Sua profunda admiração a Trump é uma das muitas coisas
que unem o futuro presidente e seu chanceler.

“Minorias não serão
perseguidas”

14

30
MIL

Existem mais de 30.000 denominações
cristãs. Todas dizem que o Espírito
Santo opera de maneira sobrenatural
revelando-lhes a Palavra De Deus.
A interpretação variada do texto
bíblico, em si, não é um problema,
mas uma dinâmica própria da
Bíblia. Nós leitores precisamos nos
“apropriar” da Bíblia, trazer para a
nossa realidade, ler o seu texto a partir
da nossa realidade. Como a realidade
é diferente para cada pessoa, podem
existir várias interpretações de cada
passagem. Isso representa uma riqueza
e não necessariamente uma causa de
divisão. Obviamente a Bíblia não pode
ser usada para explorar, para oprimir
o próximo e cometer pecado.
www.abiblia.org

“Eu tenho grandes amigos que são
homossexuais. Algumas das melhores pessoas
que conheço são homossexuais. E não existe
nenhuma perspectiva de nada que seja
discriminatório a essas minorias. O governo tem
que ter uma postura rigorosa quanto a crises em
geral, mas também em relação a crimes de ódio.
Eu não poderia ingressar em qualquer governo
se houvesse alguma sombra de suspeita que
haveria alguma política dessa espécie”, disse
o futuro ministro da Justiça e da Segurança
Pública Sérgio Moro, em entrevista para o
Fantástico (Rede Globo) no domingo (11/11).

Anuncie
Ligue:
(11) 93148.9945
ibirgospel.com.br

email: sentileusa@ex

facebook.com/exibirgospel

Horário de atendimento: das 9h às 18 horas
Endereço postal / Redação e Comercial:
Rua Delphino Alves Gregório, 365,
Mogilar - Mogi das Cruzes (SP)
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A trajetória de Jair Messias Bolsonaro até ser
eleito é surpreendente, de político do baixo clero
ao Palácio do Planalto, ele sofreu atendado, conquistou o eleitorado de forma “nunca vista antes na história desse país”, usou as redes sociais
de forma eficaz e inteligente, e entrou para a história orando para agradecer a Deus pela vitória
no pleito – quando foi ironizado e criticado por
alguns profissionais da mídia. Se será a solução
para os problemas do Brasil ter um presidente
cristão evangélico, só o tempo dirá. Mas, como
em diversos momentos descritos em passagens
da Bíblia, o inimigo está atento e começa mostrar
suas garras. A esquerda unida, manifestada nessa
figura, aparelhou todos os setores do governo e
articula agora manifestações e movimentos tentando mudar a face daquele que chegou ao poder
com o voto de 80% do evangélicos brasileiros.
Após uma campanha marcada por um alto nível de tensão, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente da República, no
eleição de 2º Turno, no dia 28 de outubro, com
55,63% dos votos válidos; seu adversário, Fernando Haddad (PT) ficou com 44,37%, Deputado Federal há 28 anos, Bolsonaro sempre foi
do chamado “baixo clero” do Congresso Nacional - não tinha papel de liderança nos partidos
políticos a que pertenceu, nunca assumiu car-

>
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gos no governo federal ou posições de destaque na
Câmara dos Deputados. Ele se tornou nacionalmente
conhecido ao longo dos anos por declarações polêmicas, principalmente sobre a comunidade LGBT e a ditadura militar. Até o início campanha, analistas políticos afirmavam que a candidatura do deputado federal
poderia se “desidratar”, já que ele teria direito a apenas
8 segundos diários de propaganda eleitoral na TV. No
entanto, o capitão reformado cresceu de forma continuada nas pesquisas, se consolidando no primeiro lugar já no primeiro turno.
Bolsonaro é católico por formação, mas em 2016
o pastor Everaldo Pereira, membro da Assembleia de
Deus Ministério Madureira, batizou o agora presidente eleito nas águas do Rio Jordão. Em público, costuma
dizer que é “cristão”. A mulher dele, Michelle Bolsonaro,
frequenta a Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca,
no Rio. O casamento deles foi celebrado pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

17

Sob intenso ataques de adversários, o então candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, encontrou um
porto seguro no apoio do segmento evangélico. Líderes de igrejas neopentecostais indicaram apoio ao capitão. Os evangélicos são cerca de um terço da população
brasileira e, conforme o Ibope, representam cerca de
27% dos eleitores do país, proporção nada desprezível
que a cada dois anos leva candidatos aos mais diversos
cargos à busca pelo apoio político de líderes religiosos.
O candidato do PSL também liderou entre os evangélicos protestantes, neopentecostais e outras vertentes,
com 30% da preferência. A preferência pelo candidato
do PSL pode ser explicada, em parte, pelo conservadorismo do eleitor evangélico a respeito de costumes e
pela posição contrária dos fiéis a temas como aborto e
legalização das drogas, combatidos por Jair Bolsonaro em seu discurso.
www.exibirgospel.com.br
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O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de
Deus (IURD), declarou seu voto em Bolsonaro. Durante a
campanha, ele também conquistou a adesão de outros partidos que concentram parlamentares evangélicos, como o
DEM e o PSC. Levantamentos feitos pelas campanhas adversárias mostram que a resiliência de Bolsonaro na liderança
das intenções de voto esteve o tempo todo relacionada ao
voto evangélico, que não foi necessariamente um voto “antipetista”, mas sim um voto conservador.

“Há uma unanimidade de que o Bolsonaro foi o único que
empunhou a bandeira da vida, da família, da igreja, da livre
economia, da escola sem partido e contra a ideologia de gênero”, afirmou o bispo Robson Rodovalho, líder da Sara Nossa Terra, que emitiu nota pela Confederação dos Conselhos
de Pastores do Brasil. O manifesto gerou uma carta pastoral
contrária assinada, majoritariamente, por adeptos de igrejas históricas como presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos e anglicanos.

A atração do eleitorado evangélico e das igrejas por Bolsonaro se deve ao posicionamento dele, de forma clara, em defesa de pautas morais: é contrário ao aborto, à liberação das
drogas e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, além
da campanha contra educação sexual e identidade de gênero
nas escolas - chamada por religiosos de “ideologia de gênero”.

Sua campanha ganhou mais força com a adesão de Hidekazu Takayama (PSC-PR), deputado e pastor da Assembleia de
Deus Cristo Vive e ligada ao Ministério do Belém, o mais tradicional. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, uma
das mais influentes do Congresso. “A doutrinação esquerdista radical está caminhando para um ateísmo que fere a igreja.”

Presidente dos evangélicos
Em 1980, os evangélicos eram 6,6% da população brasileira,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2000, o número passou a 15,4%. Em 2010, somavam 22,2%
dos brasileiros — ou cerca de 40 milhões de eleitores. A maior
parte dessa população fica no Sudeste.
Para Isabel Veloso, pesquisadora do Centro de Justiça e
Sociedade da Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutora em
ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp)
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Bolsonaro

Apoio de evangélicos famosos
Direita cristã
É o sentimento ante esquerda que move a horda religiosa na
direção do presidenciável direitista. Quando Bolsonaro culpa
Fernando Haddad pela invenção do “kit gay” — como gosta de
chamar o material escolar lançado em 2011 pelo Ministério da
Educação com abordagens sobre gênero e orientação sexual —,
essa associação ganha força.
Silas Malafaia visita Bolsonaro
no Hospital Albert Einstein
>
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começou a ficar conhecido no meio evangélico depois de ter
levado uma cusparada do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) e, no
Congresso, ter passado a pregar contra o casamento entre gays.
“Para o evangélico, o que é prioritário é a pauta conservadora, o
combate ao aborto, à união LGBT e à própria esquerda, dada a
leitura que fazem do socialismo e do comunismo.” Segundo Isabel,
os evangélicos estão interessados em “ter um presidente que
possa defender um Brasil mais próximo da Bíblia, um Brasil que
prioriza a família”.

>

SILAS
MALAFAIA

edir
macedo

F

ilho de um excombatente da Marinha,
o pastor Silas Malafaia,
líder da Assembleia de Deus
Vitória em Cristo, costuma
aparecer com frequência no
Facebook e no Instagram
de Jair Bolsonaro. Amigo
de Bolsonaro há oito
anos, Malafaia conheceu o
deputado durante um culto
em sua igreja, da qual a atual
mulher do presidente eleito,
Michelle, é seguidora.

M
Silas Lima Malafaia é um 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.

Estado laico

>

josé wellington
bezerra

Na teoria se o Estado é laico, as campanhas dos homens
que tentam comandá-lo são quase sempre clericais.
No caso de Bolsonaro, até o slogan da candidatura
— “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” — remeteu à
religião. Não era difícil encontrar o nome do altíssimo ao lado
de imagens de fuzis AR-15 estampados nas camisetas vendidas
por apoiadores do candidato durante a campanha. O bordão que
inclui Deus é repetido por Bolsonaro desde os anos 80, quando
se elegeu vereador no Rio.
Faz dois anos que Bolsonaro ganhou mais atenção dos
evangélicos. Em 11 de maio de 2016, um dia antes de o Senado
decidir afastar Dilma Rousseff da Presidência, Bolsonaro e
seus três filhos políticos — Flavio, Carlos e Eduardo — foram
levados pelo Pastor Everaldo, presidente do PSC, partido ao qual
Bolsonaro foi filiado por dois anos, ao Rio Jordão, no nordeste
de Israel. Lá, os Bolsonaros foram batizados segundo manda
a Bíblia, com a cabeça mergulhada nas águas esverdeadas,
o mesmo local onde, segundo a Bíblia , Jesus Cristo recebeu
seu batismo. A simpatia dos evangélicos sempre foi alvo
de Bolsonaro. No Congresso, os deputados mais próximos
pertenciam à bancada evangélica. Em comícios,
o presidenciável alterna com frequência referências
ao Hino Nacional e a versículos bíblicos.

ACEDO - O bispo
Edir Macedo, líder
da Igreja Universal
do Reino de Deus, anunciou
no Facebook sua predileção
por Bolsonaro.

B

EZERRA - Durante
um culto em que
celebrava seu
aniversário de 84 anos,
foi a vez do pastor
José Wellington Bezerra,
presidente da Assembleia
de Deus, a maior
congregação evangélica
do país: “De todos os
candidatos, o único que fala
o idioma do evangélico é
Bolsonaro. Não podemos
deixar a esquerda
voltar ao poder”.

19

Edir Macedo Bezerra é um bispo
evangélico, escritor e empresário
brasileiro. É o fundador e líder da
Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD) e proprietário do Grupo Record
e da RecordTV, a terceira maior
emissora de televisão do Brasil.

José Wellington Bezerra da Costa
é um escritor, pastor pentecostal
brasileiro líder do Ministério do
Belém, ligado à Assembleia de Deus,
igreja que excede 12 milhões de
membros e congregados. Wellington
também é graduado em Direito,
presidente do conselho administrativo
da CPAD e membro do Comitê Mundial
das Assembleias de Deus (World
Assemblies of God Fellowship). Foi
presidente da CGADB - Convenção
Geral das Assembleias de Deus no
Brasil de 1988 a 2017.

www.exibirgospel.com.br
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Prisão de Lula

Em abril, Lula foi preso, três dias depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) negar habeas corpus da defesa que pedia que
ele não pudesse ser detido até uma condenação definitiva - o
chamado trânsito em julgado. Apesar da prisão, o PT decidiu insistir na candidatura de Lula até o prazo final dado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) para a substituição do nome.

>

>

Trajetória da vitória

Bolsonaro falou publicamente, pela primeira vez, na possibilidade de ser candidato à Presidência da República há cerca
de três anos. Em abril de 2015, ele se desfiliou do PP já com a
intenção de seguir o “sonho” de ser presidente. “Foi um pedido
verbal, mas oficial. A gente começa aí um processo de separação, que espero que seja amigável. Tenho um sonho para 2018
de disputar o cargo de senador ou presidente da República. No
partido onde estou, dificilmente serei candidato sequer ao Senado. O que sinto é que eles querem uma opção diferente para
2018”, afirmou, na ocasião.

>
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Intenção de voto

Em novembro de 2016, ele reforçou que disputaria a eleição
presidencial “quer gostem ou não”, ao prestar depoimento na condição de testemunha num processo aberto pelo Conselho de Ética da Câmara para apurar se Jean Wyllys (PSOL-RJ) quebrou o
decoro parlamentar ao cuspir em Bolsonaro em 2015. Na época,
o ex-capitão do Exército estava filiado ao Partido Social Cristão
(PSC) - sigla conhecida por reunir líderes evangélicos -, e havia
divergências dentro do partido sobre uma eventual candidatura
dele. “Há dois anos me preparo para que o partido, se assim entender, (permita minha candidatura) de acordo com minha aceitação popular. Eu estarei pronto para enfrentar uma campanha
presidencial, o que não é fácil”, disse.

>

Primeiras pesquisas

Em agosto de 2017, quando as primeiras pesquisas de intenção de voto começaram a ser divulgadas, Bolsonaro já aparecia
em posição competitiva. Na ocasião, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ainda era tido como o candidato do PT - ele ainda
não havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância, o que acabou ocorrendo em janeiro de
2018. Uma pesquisa do Datafolha divulgada no dia 30 de agosto de 2017 pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostrava Lula em primeiro lugar com 36% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 16%, e por Marina Silva (Rede), com 14%.

>

Pré-candidatura

Após divergências com o PSC e sem ver espaço para ser candidato por esse partido, Bolsonaro migrou para o Partido Social
Liberal (PSL) em 7 de março deste ano. Ele aproveitou a ocasião
para lançar a pré-candidatura à Presidência com um discurso focado em defender a revisão da Lei do Desarmamento. O evento
contou com gritos de “mito, mito, mito”, orações e Hino Nacional.
>

Registro a candidatura

Em 14 de agosto, Bolsonaro registrou a sua candidatura no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarou um patrimônio de R$
2,3 milhões (todos os candidatos precisam declarar patrimônio
à Justiça Eleitoral). No dia seguinte, o PT registrou a candidatura de Lula, embora o petista estivesse preso e impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa.
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Atendado a faca

Um dos episódios mais marcantes de toda a campanha ocorreria no dia 6 de setembro na cidade mineira de Juiz de Fora. Bolsonaro estava nos ombros de apoiadores, durante um comício,
quando levou uma facada na barriga e ficou afastado da campanha. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, 40, foi preso.
Bolsonaro chegou a perder 40% do sangue do corpo - cerca de
2,5 litros - e passou por duas cirurgias. Os adversários dele, por
sua vez, decidiram mudar a estratégia de campanha, moderando o tom das críticas ao candidato do PSL nas duas primeiras semanas que se seguiram ao atentado. A lógica era a de que poderia não pegar bem fazer ataques pesados a alguém hospitalizado.

>

Lula por Haddad

Após Lula ser barrado pela Justiça Eleitoral com base na Lei
da Ficha Limpa, o PT decidiu substituir a candidatura do ex-presidente pelo vice na chapa, Fernando Haddad. Nos dias que se
seguiram, começou a ficar mais evidente que a reta final da campanha poderia se centralizar numa disputa entre Bolsonaro e o
ex-prefeito de São Paulo.

>

Haddad cresce

O candidato do PSL passou a apresentar um crescimento
constante nas pesquisas, se consolidando no primeiro lugar em
intenções de voto. Haddad também cresceu fortemente, se beneficiando da transferência de votos de Lula e passando a figurar
em segundo lugar. Mas os dois também carregavam altas taxas
de rejeição - acima de 40%. A campanha eleitoral assumiu, então, o seu maior grau de polarização, com a possibilidade de uma
disputa entre anti-petistas e anti-Bolsonaro num segundo turno.

>
>

Não aos debates

Dois dias após o primeiro turno da eleição, Bolsonaro afirmou
que não participaria do debate organizado por Folha de S.Paulo,
UOL e SBT, marcado para o dia 17 de outubro. Na época, ele alegou
que a equipe médica recomendou “mais alguns dias de repouso”.

>

>

Campanha #EleNão

Uma semana antes do primeiro turno da eleição, milhões de
mulheres tomaram as ruas de 114 cidades do Brasil para protestar contra Bolsonaro, como parte do movimento #EleNão, que
se espalhou nas redes sociais.

>

Globo X Record

5 de outubro - No mesmo dia e horário do debate, quando todos os outros candidatos se dedicavam a responder às perguntas uns dos outros na Rede Globo, a Record TV exibiu uma entrevista exclusiva com Bolsonaro, gravada na casa no deputado
do PSL. Nos 30 minutos de vídeo, o candidato atacou seus adversários, especialmente Haddad, a quem chamou de “fantoche
de Lula”, além de criticar a condução das investigações sobre o
atentado que sofreu e dizer que não tem responsabilidade sobre a divulgação de fake news por seus apoiadores.

Fake da Folha?

Reportagem da Folha de S.Paulo publicada no dia 18 de outubro afirmou que empresas que apoiavam Bolsonaro estavam
comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. A prática é ilegal, pois se trata de doação
de campanha por empresas, vedada pela legislação eleitoral, e
não declarada. Bolsonaro se pronunciou dizendo que “não tem
nada a ver com isso”. E passou a criticar fortemente a Folha de
S.Paulo, inclusive prometendo cortar, quando eleito, publicidade
do governo federal ao jornal. “A Folha de S.Paulo é a maior fake
news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo”, disse, em transmissão ao vivo. A pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a Polícia Federal abriu uma investigação sobre a compra de pacotes de disparos no WhatsApp.

>

Faxina aos vermelhos

Em vídeo ao vivo transmitido durante um comício na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro proferiu um dos discursos
mais agressivos da campanha. “A faxina agora será muito mais
ampla. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria”, afirmou o capitão reformado.

>
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Pesquisa Datafolha

No sábado (27), foi divulgada a última pesquisa de intenção
de voto do Datafolha antes do segundo turno. Bolsonaro aparecia com 55% das intenções de votos válidos, uma vantagem de
dez pontos percentuais em relação a Haddad (45%).

>

Bolsonaro vota no RJ

Com esquema reforçado de segurança e vestindo um colete
a prova de balas, Bolsonaro votou às 9h17, acompanhado da esposa, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em
Deodoro, na Zona Oeste do Rio. “Pelo que eu vi nas ruas nos últimos meses, é vitória”, disse ele, ao ser questionado sobre a expectativa para o resultado.

>

Primeiro turno

Na semana que antecedeu o primeiro turno das votações,
Bolsonaro cresceu fortemente nas pesquisas a ponto de alcançar 40% dos votos válidos, seguido por Haddad, com 25%, e Ciro,
com 15%. A alta gerou, nas redes sociais, um movimento em prol
de “voto útil” do eleitor “antipetista” por uma vitória de Bolsonaro no primeiro turno.
Bolsonaro votou às 8h55, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.
Ao ser perguntado por jornalistas sobre sua expectativa, ele afirmou: “Acaba hoje”. O resultado do primeiro turno: Bolsonaro recebeu 46,03% dos votos e Haddad, 29,28%. Em transmissão ao
vivo para o Facebook, o candidato do PSL comemorou o resultado, mas colocou em dúvida as urnas eletrônicas.
www.exibirgospel.com.br
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kit Gay

armas
Uma das propostas de Bolsonaro que dividiu
o meio evangélico é a liberação da posse (ter
arma em casa) de armas. No programa de
governo, consta “reformular o Estatuto do
Desarmamento para garantir o direito do
cidadão à legítima defesa”. “É um dos pontos
que fez com que muitos evangélicos não
votassem nele”, diz o pastor Luiz Roberto Silvado,
presidente da Convenção Batista Brasileira.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Embaixada brasileira
vai para Jerusalém

22

No dia seguinte à declaração de apoio
do bispo Edir Macedo ao presidenciável
Jair Bolsonaro (PSL), um culto de
domingo na sede da Igreja Universal do
Reino de Deus em Brasília exibiu vídeo
contra o “kit gay” - termo usado pelo
candidato do PSL para o projeto Escola
sem Homofobia, vetado pelo governo
federal em 2011.
O material de orientação sexual era
atribuído ao Ministério da Educação na
gravação apócrifa que reunia depoimentos
de supostos professores e alunos, além de
trechos de reportagens da TV Record com
parlamentares, religiosos e especialistas.
“Acredito que não é esse o Brasil que
você quer”, disse um pastor aos fiéis. Após
a gravação, os fiéis oraram pelo Congresso
para “expulsar o demônio do parlamento”
e “amarrar projetos de lei diabólicos”.
Seguidores da igreja usavam adesivos com
nome e número de candidatos do PRB
colados na roupa dentro do templo.

Jair Bolsonaro no
Muro das Lamentações

>
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No dia 1 de novembro, após o presidente eleito Jair Bolsonaro ter reiterado, em suas redes sociais, que
pretende mudar a embaixada do país
para Jerusalém logo que assumir o
cargo, boa parte da mídia começou
a fazer campanha contra. A mudança segue os passos do que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump. Uma missão empresarial brasileira ao Cairo, que estava agendada desde o ano passado, foi cancelada por ordem do governo do Egito, e
foi alardeada como a primeira “represália” ao anúncio. Bolsonaro afirmou
ter sido conflito de agenda.
Pelo Facebook, no dia 6 de novembro, o capitão lembrou que as relações
do Brasil com Israel são antigas e o diplomata Oswaldo Aranha presidiu, em
maio de 1947, a sessão da ONU que
permitiu o ressurgimento do Estado
Judeu após quase dois mil anos. “Eu
não estou contra Israel… Quem decide onde é a capital de Israel é o Estado de Israel. O Brasil não mudou a
capital do Rio de Janeiro para Brasília? Teve algum problema? Quem decide isso somos nós”, afirmou o futuro mandatário da nação.
O assunto tem incomodado muita gente. Analistas ouvidos por vários órgãos de imprensa ecoam
por aqui o mesmo tipo de
discurso sobre “retaliação” que Donald Trump

ouviu nos EUA quando decidiu fazer
o mesmo. Alguns países árabes teriam sinalizado que isso poderia prejudicar as relações e afetar a venda de
carne brasileira, num mercado de bilhões de dólares.
Influência evangélica
Uma suposta influência evangélica
foi apontada como um lobby em favor
da mudança, e como tal ter dado
suporte para a eleição de Bolsonaro.
Fato idêntico ao ocorrido nos Estados
Unidos e que levou Donald Trump a
contar com dois pastores orando, em
Jerusalém, durante a inauguração da
embaixada norte- americana.
O capitão, que já declarou “amar Israel”, diz ter uma ligação afetiva com
o país e essa ligação não é essencialmente religiosa. Na visita que fez ao
país, em 2016, aliou visitas técnicas
com contatos políticos e momentos de
fé. Foi batizado nas águas do rio Jordão pelo Pastor Everaldo, presidente
do PSC, seu partido na época, embora
nunca tenha usado isso como um sinal de ‘conversão’ ao protestantismo.
A mudança da embaixada para ele
parece ser, antes de tudo, uma questão de restabelecimento da verdade histórica e do reconhecimento de
autonomia de um povo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse
que espera “reforçar a grande amizade entre nossos povos e fortalecer os
laços entre Brasil e Israel” a partir do
próximo ano.

>

ELIANE CANTANHÊDE

Evangélicos
no poder
Em artigo publicado no jornal
O Estado de S.Paulo, a jornalista
Eliane Cantanhêde, considera que
além dos militares, quem chega
ao poder com Bolsonaro são os
evangélicos. No texto ela enfatiza
que junto dos militares, há um outro
setor da vida nacional esfuziante e
em alta: os evangélicos de diferentes
designações, que apoiaram
maciçamente Jair Bolsonaro,
presidente eleito do Brasil.
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Pastor adverte Bolsonaro
MAURO MEISTER

Considerado “mito” por muitos e sem dúvida um fenômeno nas
eleições presidenciais no Brasil em 2018, o agora Presidente
da República Jair Messias Bolsonaro precisa lidar com um dos
maiores desafios para qualquer ser humano, que é saber manter
a humildade e não se deixar corromper diante do poder que lhe
é dado por ocupar o cargo mais poderoso do país. Pensando
nisso e ciente de que a população evangélica foi a principal
responsável por não apenas alavancar a sua candidatura, como,
lado aos católicos, lhe eleger, o pastor presbiteriano Mauro
Meister, membro do Conselho fundador do Coalizão pelo
Evangelho no Brasil, publicou uma “Carta ao Presidente”.
Apesar de Bolsonaro não endossar muito o apelido de “mito”
dado pelos eleitores, o pastor Meister sabe que esse tipo de
tratamento abre margem para o engrandecimento do ego e
consequente queda humana diante do próprio orgulho. Com
base nisso, provavelmente, o líder reformado também pediu que
o Presidente seja apenas um homem.

www.exibirgospel.com.br
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Fonte: IHU Online com tradução de Victor D. Thiesen
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Evangélicos decidiram eleição
Não foi só o voto dos evangélicos, mas a
atitude em favor do então candidato à presidência, que pesaram na vitória de Bolsonaro. Os eleitores evangélicos desempenharam um papel decisivo nas eleições
presidenciais do Brasil, visto que novas regras proibiram as corporações de fazerem
contribuições diretas depois dos escândalos de corrupção.
Com o crescimento de seus números e influência, e a “bancada evangélica” no Congresso representando 15% dos legisladores federais, os apoiadores evangélicos se
tornaram o foco dos principais candidatos
de acordo com o Longview News-Journal.
Um dos líderes das pesquisas eleitorais
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foi fotografado chorando em um culto numa
igreja, enquanto outro prometeu manter a
proibição do aborto no país. “O voto evangélico é muito orgânico, no sentido de que
os pastores e bispos têm uma relação com
os seguidores que influencia como eles votam”, disse o autor Antonio Lavareda.
“É o oposto da Igreja Católica, onde, apesar de ter mais fiéis, os padres têm menos
influência direta”, acrescentou Lavareda,
que escreveu extensamente sobre a política brasileira. O Brasil tem o maior número de católicos do mundo – 123 milhões
de acordo com o censo de 2010 – enquanto que os evangélicos agora somam 42 milhões, ou 22% da população.

No entanto, eles ajudaram a derrubar
a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016,
por manobrar ilegalmente o orçamento federal e são amplamente considerados responsáveis pela eleição de Marcelo Crivella,
bispo da Igreja Universal do Reino de Deus,
como prefeito do Rio de Janeiro naquele ano.
O fundador da Universal, igreja de Crivella, Edir Macedo, também é proprietário de
uma das maiores emissoras do Brasil, dando
uma ideia de sua forte influência na mídia.
Enquanto isso, o pastor Silas Malafaia
disse recentemente à Associated Press que
ajudou a eleger 25 deputados e cinco senadores, apoiado pelas mais de 50 igrejas sob
sua jurisdição.

>
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Jornalista da Globo diz que oração por
Bolsonaro “causou preocupação”
Logo após o TSE anunciar a vitória de
Jair Bolsonaro como novo presidente do
Brasil, o político ignorou a grande imprensa e fez um pronunciamento nas redes sociais. Sua opção incomodou a Rede Globo,
que reclamou da “quebra” de protocolo.
Bolsonaro foi para a frente de sua
casa, onde um repórter representando
um pool de emissoras da TV aberta e também de canais pagos mostraria a primeira declaração oficial do 38º presidente do
país. Porém, antes de falar, o capitão reformado participou de uma roda de oração, puxada pelo senador Magno Malta.
Tudo foi transmitido ao vivo em rede
nacional de televisão. “Os tentáculos da
esquerda jamais seriam arrancados sem
as mãos de Deus”, enfatizou Malta durante sua prece. Também citou o texto bíblico de João 8:32 – “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” – adotado
como slogan de campanha por Bolsonaro.
O jornalista Merval Pereira, da Globo News, deixou claro que não gostou do

que viu. Em seguida, Mirian Leitão disse
que aquilo gerava “um pouco de preocupação” porque, enfatizou, separar Estado de Igreja é fundamental.
“O Estado brasileiro é laico. Um grupo de
cristãos… Aquilo [a oração] cria um pouco de
preocupação. O compromisso de um estado
laico é fundamental. É conquista da reforma protestante, inclusive. Separar Estado
de Igreja é fundamental”, destacou Leitão.
Não é a primeira vez que a jornalista
reclama do fato de Bolsonaro falar sobre
sua fé. Em um texto publicado no jornal O
Globo, ela reclamou da aproximação dele
com pastores. “Essa mistura jamais dará
um bom resultado. Púlpito e palanque devem estar distantes”, escreveu. Também
avalia que “O uso da Bíblia e da religião
serve para atemorizar ou enganar eleitores. Isso ameaça a soberania do voto”.
Aparentemente, para a Globo a oração de um presidente cristão incomoda
muito, mas quando Fernando Haddad
(PT) foi a uma missa em São Paulo, co-

mungou e depois fez um discurso inflamado na escadaria do templo, não houve
críticas abertas dos jornalistas da maior
rede de comunicação do país.
Quando Bolsonaro afirmou que governará o Brasil com a Bíblia em uma
mão e a Constituição Federal em outra,
na verdade, ele apenas reafirmou o que a
Carta Magna do país declara logo em sua
abertura: “Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, ‘sob a proteção
de Deus’, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
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Visite agora o Site
PREGADORES DO TELHADO
www.pregadoresdotelhado.org.br
Acesse no Tablet, SmartPhone ou no Desktop

SEJA UM PREGADOR - A SUA ATITUDE PODE SALVAR UMA VIDA!
Cada vez que uma Mensagem ou Ilustração do Reino de Deus vai ao ar, vidas são alcançadas, transformadas e salvas no Brasil
e no mundo. Milhares de pessoas são ediﬁcadas 24 horas por dia por uma excelente programação, que visa levar Jesus a todos os
lugares. Esse grande Projeto de Salvação vem superando todas as expectativas e crescendo de tal maneira, que podemos aﬁrmar
que, no comando de tudo isso está o Espírito Santo de Deus. No início, éramos apenas uma rádio em São Paulo, hoje estamos em
todo o Brasil e países de língua portuguesa! E JESUS DISSE: Quem ajuda o Pregador receberá recompensa de Pregador!
Por isso torne-se um dos Pregadores do Telhado. Ao contribuir com este Grande Projeto de Salvação, você receberá em
agradecimento, o Livro “JESUS, A VIDA COMPLETA”, o livro “PARAKLETOS, além de CDs e DVDs de mensagens
e Ilustrações do Reino de Deus. Visite o site e conheça nosso trabalho e participe deste projeto.

Cursos totalmente grátis

Artigos e Estudos Biblícos
Ouça em tempo real
a programação da

Conheça o

Se você crê que Jesus é o único, suﬁciente,
exclusivo e eterno Salvador e que ELE está
voltando, contribua com o Projeto Jesus
para Todos e ajude a imprimir e distribuir
gratuitamente o livro Jesus, a Vida Completa.
São 250 milhões de almas, somente na língua
portuguesa distribuídas em nove nações:
Brasil, Portugal, Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Macau e Timor leste.
ENTRE NO SITE E PARTICIPE!
Você receberá o livro para distribuir na
família, vizinhança, escola e empresa.

BAIXE O APLICATIVO E LEIA
Mensagens de Paz e Vida,
Ilustrações do Reino de Deus,
Livros e muito mais!

Pr. Juanribe Pagliarin
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tá na bíblia

Princípios Bíblicos sobre finanças que você deveria conhecer e praticar

1

3

Não viva
à custa dos outros
Pois comerás do
trabalho das tuas mãos;
feliz serás, e te irá bem.
Salmos – 128:2

2
28

Viva do
seu trabalho
Porque, quando ainda
estávamos convosco,
vos mandamos isto,
que, se alguém não
quiser trabalhar,
não coma também.
2 Tessalonicenses – 3:10

5
Planeje seus gastos

Lucas – 14:28

Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode.
Provérbios – 21:20

6
>
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7

Colossenses – 3:23,24

Ganhe dinheiro
honestamente

É possível ter uma vida financeira equilibrada
em um país como o Brasil? É possível manter as
nossas finanças sobre controle mesmo com a
inflação? É possível viver financeiramente tranquilo
mesmo em crise econômica? Sim, é possível!
Porque Deus falou muito sobre dinheiro na Bíblia.
Ele sabia que as finanças seriam algo importante em
nossa sociedade. Prova disso é que nas Escrituras
Sagradas existem aproximadamente 300 versículos
sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé e mais de
2.350 versículos falando sobre dinheiro e riquezas,
segundo pesquisa realizada pelo Howard Dayton.

Poupe

E tudo quanto
fizerdes, fazei-o de
todo o coração, como
ao Senhor, e não aos
homens, Sabendo que
recebereis do Senhor
o galardão da herança,
porque a Cristo,
o Senhor, servis.

4

20
Ideias

Transformadoras

Pois qual de vós, querendo
edificar uma torre, não se
assenta primeiro a fazer as
contas dos gastos, para ver
se tem com que a acabar?

Trabalhe para Deus

Gaste no que importa

Feliz é o homem que
empresta com generosidade
e que com honestidade
conduz os seus negócios.
Salmos – 112:5

9
Não ame o dinheiro

Por que gastais o dinheiro naquilo
que não é pão? E o produto do vosso
trabalho naquilo que não pode
satisfazer? Ouvi-me atentamente,
e comei o que é bom, e a vossa alma
se deleite com a gordura.
Isaías – 55.2

Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de toda a espécie
de males; e nessa cobiça
alguns se desviaram da fé, e
se traspassaram a si mesmos
com muitas dores.
1 Timóteo – 6:10

8

Contente-se com o que tem
Sejam vossos costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes;
porque ele disse: Não te deixarei,
nem te desampararei.
Hebreus – 13.5

10

>

11

Cuidado ao ser
fiador de alguém
O homem falto de entendimento
compromete-se, ficando
por fiador do seu
próximo.
Provérbios – 17.18

12

Não seja servo do dinheiro

Ninguém pode servir a dois senhores; pois
odiará um e amará o outro, ou se dedicará
a um e desprezará o outro. Vocês não
podem servir a Deus e ao Dinheiro.

Tome cuidado em
desejar ser rico

Mateus – 6.24

Cuide de sua família
Se alguém não fizer
provisões para
os seus próprios,
e especialmente
para os membros
de sua família,
tem repudiado a fé.

13

1 Timóteo – 6. 9

Construa herança para seus filhos

1 Timóteo – 5:8.

15

14

Mas os que querem ser ricos
caem em tentação, e em laço,
e em muitas concupiscências
loucas e nocivas, que submergem
os homens na perdição e ruína.

O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos.

16

Provérbios – 13.22

29

17

Reconheça que tudo vem Dele

Eduque financeiramente
seu filhos
Que todas estas palavras que hoje
lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus
filhos. Converse sobre elas quando
estiver sentado em casa, quando
estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e
quando se levantar
Deuteronomio – 6.6-7

18

Confie em Deus
Alguns confiam em
carros e outros em
cavalos, mas nós
confiamos no
nome do Senhor,
o nosso Deus.
Salmos – 20:7

Teus, ó SENHOR, são a grandeza,
o poder, a glória, a majestade e o
esplendor, pois tudo o que há nos céus e
na terra é teu. Teu, ó SENHOR, é o reino;
tu estás acima de tudo. A riqueza e a
honra vêm de ti; tu dominas sobre todas
as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o
poder para exaltar e dar força a todos
1 Crônicas – 29:11,12

Não estejais inquietos por coisa alguma;
antes as vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus pela oração
e súplica, com ação de graças. E a paz de
Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos
pensamentos em Cristo Jesus.

19

Honra ao Senhor com os teus bens, e com a
primeira parte de todos os teus ganhos;
E se encherão os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares.

20

Provérbios – 3:9,10

Não viva ansioso ou preocupado

Filipenses 4:6,7

Honre a Deus com seus bens

Seja generoso e caridoso
O generoso prosperará; quem dá
alívio aos outros, alívio receberá.
Provérbios – 11:25

Fontes: http://conselhobiblico.com/2015/01/22/financas-e-bens-materiais-versiculos-selecionados sobre Samuel Vinicius
http://www.institutojetro.com/artigos/financas-e-contabilidade/principios-biblicos-sobre-financas.html
http://ultimato.com.br/sites/estudos-biblicos/assunto/vida-crista/financas-planejamento-e-controle
http://ganancia.com.br
http://www.ebdonline.com.br/financas.htm
http://www.estudodabiblia.com.br/Estudos/financas.htm
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EDUCAÇÃO 2019

Faculdade Piaget

realiza sonho de alunos ao oferecer
intercâmbio internacional
Estudantes do campus suzanense poderão participar de módulos internacionais
gratuitos em qualquer unidade do Instituto Piaget no mundo

C
30

>

onhecer outro país por
meio de um intercâmbio e com isso turbinar
o currículo e até mesmo a carreira profissional é o
sonho de milhares de brasileiros. Em Suzano, cinco jovens
universitárias puderam vivenciar, em 2018, uma experiência
internacional, que, a partir de
2019, ficará ainda mais acessível para todos os alunos da
Faculdade Piaget.
No próximo ano, a Piaget
dá início, de forma permanente, ao Programa de Mobilidade Internacional que possibilitará, a todos os seus alunos,
fazer módulos de estudos em
qualquer campus do Instituto
Piaget no mundo.
A experiência vivida lá fora
até hoje é marcante para Denise Lazaneo, estudante do curso
de Fisioterapia. Ela e as colegas
Isabela Alves de Souza, Vitória Urdiales de Oliveira, Thaynara Araújo da Silva e Daniela
de Aguilar Moreira passaram
um mês em Portugal, no Campus Universitário que o Instituto Piaget mantém em Viseu,
e puderam realizar estágio de
observação no Serviço de Medicina Física e Reabilitação do
Centro Hospitalar Tondela-Viseu. "Foi um período de muito
aprendizado, uma experiência incrível. Tudo que aprendi, pude aplicar na volta, pois
estava iniciando o período de
estágio na faculdade também
naquele semestre. Foi perfeito", contou Denise.
"Com o estágio em Portugal,
retornei me sentindo muito
mais preparada e segura para
Dezembro | 2018

Campus Universitário de Viseu, em Portugal, recebeu cinco estudantes
de Fisioterapia da Faculdade Piaget de Suzano em janeiro de 2018

a atuação em contato com os
pacientes. Foi uma oportunidade única, que agregou novos conhecimentos aos meus
estudos e à profissão que escolhi, unindo a teoria à prática", disse Daniela Moreira, que
também fez o intercâmbio. "É
outro mundo, costumes diferentes, tudo inesquecível. Também fomos muito bem recebidas por todos do Instituto
Piaget. O sentimento é de gratidão", acrescentou Daniela.
A possibilidade de alunos
brasileiros participarem de
módulos internacionais de au-
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las e vivenciar um período de
mobilidade no Exterior estava
prevista desde a implantação
da faculdade, em 2013, quando a instituição assinou protocolo internacional com o objetivo de promover o intercâmbio
de alunos e docentes entre as
unidades do Instituto Piaget:
Portugal, Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau e Moçambique,
países que têm a Língua Portuguesa em comum.
Neste ano de 2018, a Piaget desenvolveu um projeto-piloto de intercâmbio com
a viagem das alunas do curso

de Fisioterapia. A experiência
bem-sucedida levou à consolidação do Programa de Mobilidade Internacional, agora
de forma definitiva, em vigor
em 2019, para todos os estudantes regularmente matriculados em cursos da Piaget,
que tenham cursado pelo menos dois semestres e estejam
em dia com as mensalidades.
É o caso de três estudantes
do curso de Nutrição, que viajarão em janeiro para Portugal.
Ana Karen Machado Amancio,
Karla Graziele da Silva e Suellen da Silva Oliveira estão em

>

Ana Karen, Karla e Suellen, estudantes de Nutrição,
estão em contagem regressiva para a viagem e o intercâmbio

VESTIBULAR 2019
Para fazer o vestibular é
simples. Candidatos podem
agendar a prova, gratuitamente,
por meio do site
www.vestibularpiaget.com.br
Mais informações:
(11) 4746-7090

contagem regressiva para o
embarque. Karla contou que,
desde que começou a estudar
na Piaget, sabia que se tratava de uma instituição internacional e, por isso, poderia, um
dia, fazer um intercâmbio. O
sonho vai se transformar em
realidade no dia 20 de janei-

ro. A futura nutricionista tem
apenas 23 anos e vê a oportunidade como muito importante
para sua carreira profissional.
"Com certeza, esse estágio
internacional somará muito em
meu currículo. Quando sair da
Piaget formada, terei conhecimento e também uma vivência
internacional e isso me abrirá
mais portas no mercado de trabalho", afirmou. Karla e as colegas de Nutrição farão visitas técnicas e acompanharão
o trabalho de profissionais da
área. "Será uma oportunidade
única de conhecer culturas diferentes, bem como saber mais
sobre a alimentação e a rotina
dos nutricionistas de lá e trazer essa visão de fora na bagagem", comentou.
O Programa de Mobilidade
Internacional é um incentivo
a mais para quem está prestando vestibular, nessa época, a optar pela Piaget. A instituição de ensino superior, que
tem campus instalado em ampla área no Jardim Imperador,
em Suzano, próximo da região

central, está com inscrições
abertas do vestibular para 15
cursos de graduação. Com isso,
ingressantes também poderão
participar do programa de intercâmbio.
O Setor de Mobilidade Internacional da Faculdade Piaget e os coordenadores de cursos são os gestores e auxiliam
os interessados em todas as
etapas, da inscrição à definição do programa e dos planos de estudos a serem desenvolvidos nas instituições
de acolhimento, além de informações em relação à documentação necessária para
o deslocamento e permanência no país de escolha e custos
com a viagem, hospedagem e
alimentação, que não estão inclusos no programa.
Ao aluno apto a participar
do programa serão oferecidas
gratuitamente as atividades
escolhidas previamente como
aulas presenciais, palestras, seminários, visitas técnicas, estágio de observação e atividades
de extensão na comunidade.
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Bou Assi implanta educação
empreendedora em Ferraz
Ensino Fundamental
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário de Ferraz
de Vasconcelos, Pedro Elias Bou Assi conseguiu implantar na grade curricular do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, a disciplina de Educação Empreendedora,
do programa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
denominado “Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)”, que é dividida em
nove ciclos, do 1º ao 9º ano.
O convênio foi assinado dia 21 de novembro, no gabinete do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB) e contou também com as presenças do gerente regional do Sebrae
Sérgio Gromik e da secretária da Educação, Valéria Eloy da Silva. “Com certeza é mais
uma inovação da nossa Pasta, pois com mais essa iniciativa fechamos o terceiro eixo de
atuação do Sebrae no município”, ressalta Bou Assi.

Agronegócios
A Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que reúne as onze cidades da
região aprovou em outubro, a proposta apresentada por Bou Assi, de unificar as feiras
industriais e de agronegócios, que são realizadas individualmente por cada município.
“Com a fusão, cada município poderá participar das feiras industriais e de agronegócios
sem ter de arcar sozinho com os custos da logística e infraestrutura dos eventos”, destaca.
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ideologia
passou do
sinais de alerta na sociedade
Segundo a educadora Damares Alves, a pansexualidade descreve o indivíduo
que se relaciona com tudo e todos “a questão é o que está por trás disso”
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H

á muitas discussões sobre
o tema “ideologia de gênero” e os especialistas
não chegam a um consenso. Psicólogos, cientistas, médicos e educadores se dividem em
suas opiniões. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo
(CREMESP) se posicionou contra as “ideologias” aplicadas nas
escolas sem embasamento científico. Na plenária que aconteceu
no primeiro semestre deste ano,
com o tema “Desenvolvimento
Psicossexual da Criança e do
Adolescente” algumas questões
foram levantadas sobre saúde
mental e ideologia de gênero.
Nas observações apresentadas
por especialistas “é negligente,
irresponsável e alienante consentir ou induzir as crianças a
fazerem escolhas prematuras,
já que são desprovidas de maturidade para tal”. Para Damares Alves, advogada e educadora, vivemos uma “verdadeira
guerra”, onde de um lado está a
ideologia de gênero e de outro
a ideologia de Gênesis.

>
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Há setenta identidades de gênero no Brasil
A assessora jurídica da Frente Parlamentar da Família, no Senado Federal, participou de
entrevista com o bispo Vitor Paulo, em Brasília. Durante a conversa, ela esclareceu que “os pais
achavam que era só existia gay, lésbica, travesti, homossexual e bissexual” como forma de
identidade de gênero. Mas, Damares informou que foram catalogadas setenta identidades de
gênero, no Brasil. “E são as identidades mais estranhas possíveis, que a gente não consegue
entender todas elas. E detalhe: as crianças estão conhecendo as setenta”, lamentou. Segundo
ela, a confusão na mente de crianças e adolescentes é tão grande que aumentou o número
de suicídio nessas faixas etárias e também os casos de depressão. “Estão confundindo essas
crianças em suas identidades biológicas”, protesta.
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a de gênero
os limites
Pressão social sobre
crianças e adolescentes

Pedofilia
33

“Estão apresentando às crianças uma sopa de
terminologias. A pansexualidade é uma delas.
Mas estão dizendo também que a criança
pode ser sissexual”, apresenta. A sissexualidade
identifica as pessoas que aceitam o gênero de
seu nascimento. “Para quê tanta terminologia?
É para confundir crianças. Homem é homem,
mulher é mulher. Por que inventaram a tal da
sissexualidade?”, questiona.
Damares explica que essa é uma forma de
promover a ideologia de gênero. “Pesquisas
estão revelando que adolescentes estão
se autodeclarando transgênero, sem ser
transgênero”, disse. “É moda, tá todo mundo
falando nisso [...] a escola provocou uma
confusão na identidade e qual é o resultado
disso? O número de crianças e adolescentes
com depressão no Brasil é muito grande”,
declara.

Damares Alves coloca em pauta se a
pansexualidade não vai abrir uma brecha
para a pedofilia. “Atrás desse ‘todos’ estão as
crianças? Será que se apaixonar por criança
vai ser pansexualidade e pedofilia terá outro
nome?”, interroga. “Percebam que a ideologia
de gênero é desastrosa e nós temos que fazer
a resistência”, alerta. Ela revela que existe
um projeto de lei no Senado que pretende
transformar a homofobia em “crime de racismo”.

Os pais achavam que era só
existia gay, lésbica, travesti,
homossexual e bissexual”
A assessora jurídica da Frente Parlamentar da Família,
no Senado Federal
www.exibirgospel.com.br
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Exposição
Queermuseu:
Cartografias
da Diferença na
Arte Brasileira,
no Parque Lage,
no Rio

Queer Museu – Cartografias da
Diferença na Arte Brasileira
A Queermuseu abrange 223 obras de 84 artistas. A expressão da língua
inglesa significa museu estranho, excêntrico. A exposição “artística”
brasileira apresentada no Santander Cultural, no dia 15 de agosto de
2017, na cidade de Porto Alegre, RS, recebeu acusações de apologia
à pedofilia, zoofilia e ofensa ao cristianismo. O fechamento do evento
aconteceu às pressas, respondendo às fortes críticas da população.

Sexo com animais
poderá ser identidade
de gênero?
Reprodução/Facebook/Luisa Mell
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Os 800 mil reais (dinheiro público) via Lei Rouanet, doados ao Santander
para a produção de uma exposição cultural foram gastos com a Queer
Museu. O mais “estranho”, porém, foi a tentativa de desconstrução de
valores morais e até espirituais por parte do conteúdo apresentado pelos
organizadores.
Um mês depois, o evento foi vetado pelo prefeito do Rio de Janeiro,
Marcelo Crivella e só conseguiu ser reinaugurado neste ano, no Parque
Lage, RJ, após uma campanha de financiamento coletivo do país, que
conseguiu arrecadar cerca de R$ 1 milhão. O curador Gaudêncio Fidélis
relatou, na ocasião, que a exposição foi visitada por mais de 10 mil pessoas.
Entre as “obras de arte” estavam a “Cruzando Jesus Cristo com Deusa
Shiva” (1996), do gaúcho Fernando Baril, que retrata Jesus crucificado com
os múltiplos braços da deusa do hinduísmo.
Em 2017, ao justificar o fechamento, o Santander disse entender que
“algumas obras desrespeitam símbolos, crenças e pessoas”, o que não
estaria em linha com sua visão de mundo. Em setembro do ano passado,
dois procuradores de Justiça Criminal do Ministério Público do Rio
Grande do Sul visitaram a mostra e divulgaram uma nota afirmando que a
exposição “tinha o nítido propósito de erotizar o público alvo e induzi-lo a
tolerar condutas como orgias, zoofilia e vilipêndio a símbolos religiosos”.
Atualmente, a exposição tem recebido visitantes do público infantil,
mesmo contrariando a recomendação do Ministério Público.
>
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Imagem de um dos quadros expostos, que
mostrava animal sendo abusado sexualmente

“Veja a minha preocupação: se o pansexual
se apaixona por tudo e por todos, por trás de
‘tudo’ estão animais? Entenderam? Será que
eles vão trocar alguns termos pra dizer que o
sexo com animais é identidade de gênero?”,
dispara. Ela lembra da exposição Queer Museu
onde foram expostas imagens de sexo entre
homens e animais, ao lado de imagens de Jesus
Cristo. “Quero dar um recado para o Brasil: o
Canadá, em julho de 2016, já legalizou o sexo
entre homens e animais, então, daqui a pouco,
zoofilia vai ser pansexualidade?”, questiona.

>
Pansexualidade
“Também estão dizendo para nossas crianças que
elas podem ser pansexual [...] pessoa que se relaciona
com tudo e com todos”, esclarece. Ela cita o caso de
uma mulher nos Estados Unidos que “se apaixonou
por uma árvore e está pedindo a permissão para
casar com a árvore agora”, conta. No Brasil “eles
mostram como exemplo do mais famoso pansexual,
o cantor de rock Serguei, aquele senhorzinho de
idade já”, disse ao se referir ao vocalista carioca.
“Ele já deu várias entrevistas por aí falando que ele
estava se relacionando com uma bicicleta. Isso é um
pansexual”, esclarece.

Enfrentando os
projetos de lei
“Gay não é raça”, assegura. Damares explica
que um pastor pode ser preso então, por crime
de racismo, ao pregar o que está escrito na
Bíblia sobre homossexualidade,
caso um projeto desse seja aprovado.
O crime é “inafiançável e imprescritível”.
Há também outra proposta de lei na Câmara
para transformar a homofobia em
“crime contra a humanidade”. “Como se fosse
crime de tortura, tipo o nazismo.
Eles estão atuando de uma forma muito
agressiva e nós vamos precisar ter a nossa
bancada pra fazer o enfrentamento”, explica.

na esfera
do poder

“O Congresso
Nacional ainda
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pode ser o lugar
da resistência”,

Preocupação com o futuro
Após o resultado das últimas eleições, a
educadora se disse muito preocupada com
o futuro. “Vendo o quadro de parlamentares eleitos, sabemos que há deputados que tem a bandeira da ideologia de gênero, inclusive para o Senado
e eu estou muito preocupada”, disse. Damares lembra de toda a luta já travada no Congresso. “Essa
luta pode, de certa forma, sofrer um abalo. Elegemos muitos parlamentares evangélicos e muitos
conservadores, mas nós temos uma galera da pró-ideologia de gênero também”, alerta.
“Teremos que fazer uma contra revolução cultural.
A ideologia de gênero já está enraizada no Brasil
há mais de 30 anos”. A assessora acredita que os
pais terão que interferir mais na vida dos filhos e
explicar tudo o que está acontecendo. “Que os pais abracem seus filhos e expliquem que são meninas ou meninos, porque Deus os fez assim”, conclui.

>
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sua família

mais de 7 mil famílias
preferem educar
seus filhos em casa
Entre os motivos da rejeição pela escola pública estão a doutrinação
ideológica, falta de segurança e má qualidade de ensino

A
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tualmente, em torno de 7500 famílias mantém seus
filhos estudando em casa, ou seja, por volta de 15
mil estudantes, de acordo com a Associação Nacional de Educação Familiar (ANED). “A Educação
Domiciliar é uma modalidade da educação na qual a família assume o controle do processo global de educação
dos filhos”, explica o diretor da ANED.
Em termos modernos, as famílias que optam pela “homeschool” tem o perfil de quem “rema contra a maré”. A
maioria dos pais se mostra insatisfeita quanto à péssima
qualidade do ambiente escolar oferecido pelo governo
brasileiro. Entre os principais motivos que levaram milhares de famílias a rejeitar a escola, estão as pressões
sociais inadequadas, má qualidade de ensino, bullyng, exposição a amizades indesejadas pelos pais, episódios de
violência, drogas, doutrinação à ideologia de gênero e ensino exclusivo da teoria da evolução.
Ao contrário do “barulho” que se vê por aí, a maioria
no Brasil luta para manter os valores bíblicos e os bons
costumes. Enquanto há manifestações e passeatas de pequenos grupos em defesa da ideologia de gênero, descriminalização do aborto e das drogas, grandes grupos que
representam a maioria no país também vão às ruas lutar
pela família e pela proteção das crianças.
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“A grande maioria das famílias educadoras no
mundo são cristãs. Elas estão percebendo a
escola como um instrumento do iníquo”,
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Tendência do aumento
> do homeschooling
“Nenhum pai, nenhuma mãe, tira um filho da escola
por um único motivo”, disse o diretor da ANED, Rick
Dias, 48 anos. Ele revela que cerca de 60 famílias já
foram processadas por não matricularem seus filhos
no ensino regular do Estado. Atualmente, existe uma
briga judicial por esse motivo. Para o governo, não
matricular uma criança na escola é considerado como
“abandono intelectual” de acordo com o Código Penal
do Brasil.
Mas, para essas famílias, existe uma nova
alternativa de dar educação às crianças, em
casa mesmo. “Trata-se de uma educação mais

personalizada, mais pautada nas habilidades de
cada criança e trabalhando com o ritmo e o estilo
de aprendizado de cada um”, especifica o diretor.
Além disso, os pais estão visando a educação ao estilo
bíblico. “A grande maioria das famílias educadoras no
mundo são cristãs. Elas estão percebendo a escola
como um instrumento do iníquo”, explica.
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Logo, a maior motivação de pais cristãos não
desejarem mais seus filhos em escolas “é por verem
seus filhos tendo os corações roubados de Deus,
dentro do ambiente escolar”, emendou. Segundo o
diretor, o ambiente escolar é “perverso e desleal”.
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Educação Domiciliar é mais

antiga que a escola

De acordo com o diretor da ANED, a escola é uma
invenção moderna. “Não tem mais que 200 anos e vem a
partir do pensamento iluminista, a partir dos ideais da
Revolução Francesa e ela é chancelada pela Revolução
Industrial”, esclareceu. O que ocorre, hoje em dia, é que
muitas famílias estão optando pela educação nos moldes
antigos, ou seja, em casa. “A educação domiciliar não é
uma coisa nova, nova é a escola”, dispara.
A pratica conhecida internacionalmente como
homeschooling é mais comum nos Estados Unidos.
O termo inglês agora é aplicado a todos os casos que
tramitam em outras instâncias da justiça.

Casos de homeschoolers

vão parar na justiça

EDMLUCAS_OFICIAL
@ EDMLUCASOFICIAL
@ EDMLUCASOFICIAL
AGENDAEDMLUCASOFICIAL@GMAIL.COM
(11) 98296.2899

/ (11) 98189.6346

Em 2012, uma estudante de 11 anos, moradora de Canela (RS), pediu ao juiz da cidade com o
apoio dos pais, o direito de ser educada em casa.
Entre variados motivos expostos, estava a discordância de algumas “imposições pedagógicas”. Os
pais cristãos que acreditam na teoria criacionista,
conforme diz a ação “não aceita viável ou crível
que os homens tenham evoluído de um macaco”.
O juiz da comarca negou o pedido. Em 2016, a família recorreu ao STF.
“Conheço resultados de estudos e trabalhos
científicos-acadêmicos muito bem elaborados
em países onde o homeschool já caminha há décadas”, conta Rick. Segundo ele, crianças que foram educadas em casa têm excelentes resultados
acadêmicos e são extremamente sociáveis, entendem de hierarquia, são ativos na comunidade onde
trabalham e sabem atuar em equipe.

“Nos Estados Unidos e Canadá existem universidades preparadas e empresas que contratam
adultos que foram homeschoolers, por acreditarem que eles conseguem pensar fora da caixinha”, disse. No Brasil ainda não existe geração
de homeschool formada.
“Não existe no Brasil nenhuma família homeschool que foi condenada por abandono intelectual”, assegura o diretor. Ele conta que as famílias que são processadas recorrem à ANED. “As
crianças estavam bem, eram submetidas a testes acadêmicos e avaliações psicopedagógicas”,
disse. Também Rick conta que os resultados sempre foram muito bons. “As crianças apresentam o
desenvolvimento totalmente compatível com a
faixa etária que tem”, respondeu e deixou o alerta: “Quem abandona intelectualmente as crianças é o governo, não são os pais”.

Manifestação

do MEC

O Ministério da Educação e Cultura se manifestou
de forma contrária à Educação Domiciliar no
Brasil. “Nós já conversamos com a Procuradoria
Geral da República e com a advogada geral da
União e eles ainda não têm uma opinião formada
e não estão se preocupando com a educação
domiciliar”, declara. “Educadores acadêmicos
sérios sabem que a escola precisa ser repensada
ou reinventada”, afirmou. Conforme o diretor,
muitas famílias praticamente “abandonam a
criança na escola”.
Mudando o foco para a responsabilidade dos
pais, Rick reconhece que “não existe um
relacionamento escola-família”. Segundo ele,
essa é uma ideia surreal. “São poucos os pais que
se preocupam com isso”, disse.

Modelo

escolar atual

“O nosso modelo escolar, na verdade, não ensina nada,
ele cria uma geração decoreba, a geração Ctrl C e Ctlr
V, copiar e colar, uma geração que é preparada pra fazer
uma prova”, lamenta. Segundo o diretor “precisamos ser
honestos”, disse ao se referir às famílias que transferiram
suas responsabilidades para a escola. De acordo com ele,
o plano inicial era que os pais se responsabilizassem pelos
valores, condutas, moral, ética e crenças. Somente a parte
acadêmica ficaria a cargo de escolas.
O resultado disso: “professores estão engrossando
as filas dos hospitais psiquiátricos, doentes, com
depressão, síndrome do pânico e outras doenças
psicossomáticas. Porque eles estão tendo que criar os
filhos dos outros, isso inclusive é muito desumano com
o professor”, reconhece.

O preço do

homeschooling

Conclusão

O diretor disse que, se for declarada a constitucionalidade do homeschool, quem quiser fazer
parte, tem que estar disposto a arcar com todas
as consequências. “Homeschool é para todos,
mas não é pra todo mundo”, avisa. Para educar os filhos em casa, os pais precisam ser os facilitadores e, para isso, abrir mão de muitas coisas. Rick cita alguns exemplos: “Muitos abriram
mão de empregos melhores e salários maiores,
além de adiar projetos pessoais para estar ao
lado dos filhos”. Mas segundo ele, é um preço
que vale a pena pagar.

A educação domiciliar não foi declarada
inconstitucional. “Mas eles alegaram que
carece de uma legislação específica. Por
isso, vamos voltar aos nossos trabalhos
no Congresso Nacional, Câmara dos
Deputados e Senado, onde já existem
projetos de lei tramitando para regularização da homeschooling”, explica o
diretor da Aned.
Rick se diz esperançoso. “Esperamos
uma legislação que tire essas famílias
do vácuo jurídico em que elas se encontram”, disse. Ele comemora o crescimento
do número de famílias que continuam
buscando apoio na associação.
“Muitas famílias continuam tirando
seus filhos da escola e optam pelo homeschool, que tem regulamentação em
mais de 60 países. Falta o Brasil entrar
na era da modernidade na educação”,
ressalta.
O educador alerta que as escolas educam crianças do século 21 com o modelo
dos séculos 18 e 19. E depois conclui: “O
que aconteceu no STF, de certa forma,
foi uma vitória de ‘um Davi’ contra
‘vários Golias’. Agora vamos continuar
essa luta em 2019, para garantir a tranquilidade dessas famílias educadoras”,
finaliza.

STF se posiciona contra

a homeschooling

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal
(STF) votou contra o “ensino domiciliar” de
crianças no Brasil. Por 9 votos a 2, a Corte
entendeu que a Constituição prevê apenas o
modelo de ensino público ou privado, sendo
a matrícula obrigatória. O relator do caso,
ministro Luís Roberto Barroso, votou a favor
do ensino domiciliar. Segundo ele, alguns pais
preferem tomar a frente na educação de seus
filhos por convicções religiosas ou por refutarem as políticas públicas na área de educação.
Já o ministro Alexandre de Moraes entende que o
ensino domiciliar não está previsto na legislação.
O ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez,
acredita que, dentro desse tema, “razões religiosas não merecem ser aceitas” pelo Judiciário.
O recurso 888/815 julgado no Supremo
não foi aceito pelos órgãos públicos, como
a Advocacia Geral da União, Procuradoria
Geral da República e o MEC. Somente a Aned
defendeu as famílias educadoras.
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REpressão

Perseguição religiosa
aumenta no mundo inteiro,
apontam pesquisas

O direito à liberdade religiosa tem sido negado aos cristãos numa proporção cada vez maior

O
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relatório da Comissão para
a Liberdade Religiosa Internacional de 2018 alerta para as ações de regimes autoritários que cometem
abusos, principalmente, contra os cristãos. Entre os crimes
estão o genocídio, escravidão,
violação, prisão, deslocamento forçado, conversões forçadas, destruição de propriedades e proibição da educação
religiosa para crianças.
O Paquistão, por exemplo,
é um líder mundial de prisões
e condenações, julgamentos
por blasfêmia e apostasia. Segundo o relatório, aproximadamente 40 pessoas condenadas
sob as leis de blasfêmia estão
esperando a pena de morte
ou cumprindo uma sentença
de prisão perpétua.
Em dezembro de 2017, homens-bomba afiliados ao Estado Islâmico atacaram uma
igreja em Quetta, no Paquistão, deixando ao menos nove
mortos. Já a Rússia e a China
intensificaram a repressão à
liberdade religiosa ao longo
de 2017. O relatório mencionou que a China aumentou o
controle do governo sobre as
suas religiões reconhecidas
como parte da campanha do
presidente Xi Jinping.
Além disso, revelou que autoridades chinesas torturam
prisioneiros de consciência
e defensores dos direitos humanos para forçar confissões e
obrigar as pessoas a renunciarem a sua fé. O Estado Islâmico
foi um dos atores não estatais
que o relatório recomendou
nomear como uma “entidade
de preocupação especial”, junto com os talibãs no Afeganistão e o al-Shabaab na Somália.
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União Europeia
Segundo o grupo ACI Digital de notícias, o “Relatório 2018
sobre a Proteção Legal da Liberdade Religiosa na União Europeia (UE)”, revelou que dos 28 países que formam a união, seis
não protegem os sentimentos religiosos. São eles: França, Reino Unido, Bélgica, Croácia, Hungria e Eslováquia. O relatório
foi apresentado no dia 4 de outubro pela Associação Espanhola de Advogados Cristãos (AEAC) com o objetivo de alertar sobre as condições da liberdade religiosa na maioria dos Códigos
Penais da Europa.
As outras demais 22 nações sancionam legalmente as ofensas aos sentimentos religiosos. Nestes são registrados os ataques que são considerados delitos de ódio contra os cristãos. Na
União Europeia, 75% dos Estados são não confessionais, 21%
são confessionais e apenas a França se declara um
país laico. E é na França, especificamente, onde é
recolhido o maior número de delitos de ódio contra os cristãos, de acordo com o relatório da AEAC.
Países como Espanha, Alemanha, Portugal, Luxemburgo e Letônia são alguns dos países onde a
perseguição religiosa é penalizada. O relatório apontou para os “10 países da UE cujas sanções são mais
duras na hora de castigar as ofensas contra os sentimentos religiosos dos cidadãos”. Entre estes países se destacam Alemanha e Bulgária, seguidos por
Finlândia e Áustria, que impõem sanções que chegam a ser três vezes mais duras. Segundo indica a
Associação de Advogados Cristãos, na Espanha,
a sanção máxima chega a 12 meses de prisão, enquanto a média dos países europeus é de 17 meses.

>

REpressão

Perseguição aos
cristãos aumenta
O direito à liberdade religiosa tem sido negado aos cristãos
numa proporção cada vez maior. Seguir a Cristo é uma decisão
que faz com que as pessoas se tornem vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida: na individualidade, na família, na comunidade, na nação e na igreja.
Atualmente, são mais de 215 milhões de cristãos no mundo
que enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua
identificação cristã. Esse é o número estimado pelo centro de
pesquisas da Portas Abertas, calculado por meio de um questionário aplicado a cristãos locais, e que classifica os 50 países
onde a perseguição é mais severa.
Dentro dessa “Lista Mundial da Perseguição” a Coreia do
Norte continua liderando pelo 16º ano consecutivo. No país,
direitos à liberdade de pensamento, religião, expressão e informação não são respeitados. É a nação mais fechada do mundo
para o cristianismo.

Liberdade religiosa
no Brasil
44

Enquanto isso, no Brasil, a Constituição promete preservar
a liberdade religiosa de seu povo.
“...é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”
Uma polêmica atual referente à liberdade religiosa na política é a da bancada evangélica, que tem demonstrado cada vez
mais força nos últimos anos, em conjunto com o crescimento da
população evangélica no país. Embora, não haja nada de errado
em políticos revelarem suas convicções religiosas dentro de um
país laico, o Brasil foi surpreendido quando Jair Bolsonaro, presidente eleito, priorizou a oração antes de seu discurso de vitória.
Essa é a primeira vez que os brasileiros elegem um presidente que promete “seguir os ensinamentos de Deus em seu
governo”. Toda sua campanha foi pautada por versículos bíblicos e oração. “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”
(João 8.32) foi um dos textos bíblicos mais citados. Além do seu
slogan “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. Apesar de muitas críticas, a maioria dos brasileiros está confiante
de que esse será um governo diferente, menos corrupto, mais
justo e abençoado por Deus.

>

estudo

A importância
da Bíblia para
essa geração
Jovens têm sido obrigados a abraçar o evolucionismo como única teoria científica

V
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amos refletir sobre a importância da Bíblia para essa geração,
sobre o Criacionismo Bíblico
como verdade científica, entre
outros diversos assuntos que vão nos
ajudar a compreender sobre alguns temas bem polêmicos que foram criados ao longo do tempo. É importante analisar a Palavra usando muitas
áreas de estudo, como arqueologia,
ciência, jornalismo, história, geografia, entre várias outras.
O nosso tema é Criacionismo. Eu
quero compartilhar com você sobre
os motivos que me inspiraram a erguer essa bandeira. Comecei desenvolvendo um trabalho de Jornalismo
Investigativo Bíblico e só então tive
um acesso mais significativo às teorias do Criacionismo, Evolucionismo
e Design Inteligente.
Achei intrigante o fato de haver somente uma dessas teorias sendo ensinadas na maioria das escolas, e de
forma tão exclusivista. Chega a ser
uma ditadura. Nossas crianças e jovens não têm acesso às muitas informações que já existem. Se tivessem,
eles poderiam ser mais livres para tirarem suas próprias conclusões sobre
determinados assuntos.
Veja, por exemplo, quando o tema
“De onde viemos” é abordado em sala
de aula e os professores apresentam aos alunos a tal da “árvore filogenética”, que é uma representação
gráfica em forma de árvore mostrando que os seres humanos têm
uma relação evolutiva com os símios,
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que são os gorilas ou os chimpanzés.
Simplificando, é aquele velho assunto de que nós viemos dos macacos.
Essa teoria é estudada tão massivamente que está presente até mesmo
em testes de vestibular, como se fosse um tema de extrema relevância. Ai
daquele que responder diferente do
que aprendeu.
A questão é que essa teoria é tratada como um fato, quando na verdade
já virou um mito. A Evolução e o Darwinismo já foram refutados através de
várias evidências apresentadas tanto
pelo Criacionismo quanto pela Teoria do Design Inteligente. Mas parece haver um “sistema” que continua
achando interessante ensinar à sociedade que não existe um Criador e
que, o Criacionismo, é uma teoria religiosa e não científica.
Criacionismo não é religião. Religião é outra coisa. Antes de Darwin,

os cientistas falavam tranquilamente sobre a Criação do Universo e admitiam que, poderia sim, haver um
Criador. Por que será que esse pensamento mudou tanto depois que Darwin, um simples ser humano apresentou uma teoria?
Será que foi a genialidade dele que
impressionou a humanidade? Ou será
que as áreas de Ciência e Educação
estão desatualizadas? Ou pior ainda,
será que estão bloqueando essa atualização? Sabe o que parece? Que as pessoas pararam no tempo. Mas eu tenho
uma boa notícia: é que isso está mudando. Hoje em dia, existe um exército empenhado em divulgar as novidades que o ser humano desse século
precisa conhecer. Se você quer saber
mais sobre esse exército e sobre essas boas novas, então nos acompanhe aqui na Revista Exibir Gospel.
Na próxima edição tem mais!

>

estudo biblíco

Vamos estudar
escatologia e

apocalipse
O Livro das Revelações costuma gerar muitas polêmicas entre os cristãos.
Tem gente que nunca leu, mas morre de medo. E tem gente que já leu e não entendeu
nada. Se você se encaixa em uma dessas situações, então está lendo o artigo certo.
Vamos tentar ajudar você a compreender por que o livro de Apocalipse faz parte da
Bíblia e o que ele quer dizer com todas aquelas profecias. Antes, porém, queremos
recomendar a leitura de todos os capítulos de Apocalipse.
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1º

Escatologia e Apocalipse

2º

Formas literárias
de Apocalipse

Apocalipse quer dizer revelação. Escatologia é a parte
da Teologia que estuda sobre os últimos eventos da história do
mundo. Então o livro de Apocalipse faz parte dos estudos escatológicos. O tema principal de Apocalipse é a segunda vinda de
Jesus Cristo. Os cristãos daquele tempo estavam enfrentando
um período de intensa perseguição, motivo pelo qual João estava preso na ilha de Patmos, por volta de 95 dC. Então, o apóstolo escreveu uma carta para encorajar os fieis, alertando que eles
deveriam permanecer firmes em sua fé. Mas não era uma carta
comum, cada uma das palavras que João escreveu fazia parte da
visão que Jesus Cristo havia dado a ele. Nessa visão, havia profecias tanto para aquela época quanto para um futuro distante.
“Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como
as que estão por vir.” (Ap 1.19).

O leitor precisa reconhecer que é um tipo de texto especial.
Apocalipse apresenta um estilo altamente simbólico. As visões
podem parecer estranhas para nós, ocidentais, mas a própria
obra oferece indícios para a sua interpretação. Exemplo: estrelas são anjos, candelabros são igrejas e a “grande prostituta” é
a Babilônia.
Além disso, há algumas características próprias do livro, como
o uso frequente do número 7, que representa a perfeição. Seu
conteúdo é fascinante e, embora a descrição dos acontecimentos
seja um tanto “pesada”, o objetivo do livro é consolar e animar os
cristãos. A mensagem é encorajadora e mostra que Jesus Cristo está sempre presente e que Ele vencerá como Rei triunfante.
>
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3º

Diferenças escatológicas
e métodos de interpretação

Antes de começar a estudar o texto apocalíptico em si,
vamos entender um pouco mais sobre as linhas de pensamento existentes, porque nem todo mundo interpreta o
Apocalipse da mesma forma. É um livro difícil de entender basicamente por causa do uso de simbolismos, mas
podemos identificar quatro métodos distintos: Preterista, Histórico, Idealista e Futurista.

4º

Método preterista

Entende o livro exclusivamente da perspectiva do Século I, declarando que a maior parte dos acontecimentos já se passou. Esses intérpretes acreditam que
João estava se referindo ao conflito ente a Igreja e o Império Romano. Do ponto de vista preterista a Roma imperial era a besta do capítulo 13 e a classe sacerdotal
asiática que incentivava o culto a Roma era o falso profeta. O livro cumpriu seu propósito de encorajar a igreja do primeiro século, mas é claro que Cristo não voltou
e Roma não foi derrubada. Para os que querem defender
o Apocalipse como um livro profético este ponto de vista é inadequado.

5º

duas formas principais, que podemos chamar de moderada e extrema – mais conhecida como dispensacionalista.
Essa última entende as sete cartas como sete épocas sucessivas da história da igreja, expressas em símbolos, como
períodos de declínio e apostasia. Também entende que o
povo de Deus é Israel de volta a Jerusalém. Já o ponto de
vista moderado difere em diversos pontos, por exemplo,
não vê razão para reconhecer nas sete cartas uma predição de períodos da história da igreja, mas, simplesmente,
cartas para as sete igrejas daquela época.

Método Futurista Extremo
pré-milenismo dispensacionalista.

Método Futurista Moderado
pré-milenismo histórico.
Apesar das diferenças, as duas formas de interpretação concordam que o propósito do livro
de Apocalipse é descrever o propósito redentor de Deus no fim dos tempos. Na próxima edição vamos aprender sobre as correntes escatológicas ligadas
ao milênio. Até lá!

8º

Método histórico

Esse método entende o livro de Apocalipse
como uma profecia simbólica de toda a história da igreja
até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Os símbolos identificam diversos acontecimentos e tendências mundiais,
buscando nações e personagens que se enquadrem nos
selos, nas trombetas ou nas taças. No historicismo não há
diretrizes claras sobre quais eventos históricos estariam
sendo abordados. Uma das linhas dominantes dessa interpretação é ligar a besta e o falso profeta ao papado e
aos aspectos políticos e religiosos. Esse foi um ponto de
vista tão popular que, durante muito tempo, foi chamado de “ponto de vista protestante”.
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Método idealista ou

6º simbólico espiritual
Quem segue esse método não se preocupa em encontrar o cumprimento histórico para os símbolos do Apocalipse e enxerga somente um quadro simbólico do conflito cósmico entre o bem e o mal. O capítulo 12 ilustra que
há alguma verdade nesse método, porque retrata um pesado conflito no céu entre Satanás e os anjos. E, ao mesmo tempo, é um método que rejeita totalmente que João
descreve eventos reais, defendendo que, o tempo todo,
ele escreveu exclusivamente sobre princípios espirituais.

7º

Método futurista

Interpreta o Apocalipse em grande parte como
profecias para o futuro. O ponto de vista futurista tomou
www.exibirgospel.com.br
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E

m uma das cartas de suas cartas, o relata sobre uma “paz que excede todo o entendimento”. O cristão sabe que essa paz
é a paz que Deus dá, mas o que seria exceder todo o entendimento? Como essa
paz age em nossa vida de forma prática e como podemos tê-la. Em Filipenses 4:7 temos essa linda mensagem: “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus”. Para entendermos a ação dessa paz em
nossa vida, é preciso entender porque Paulo falou
dela aqui e como ela age em nós.

A paz que excede todo o entendimento
1) A primeira coisa a se observar é que a paz que
excede todo o entendimento é consequência de uma
forma diferente de encarar as realidades da vida. Ela
vem, segundo o texto, depois que aprendemos a controlar as ansiedades da vida através da oração confiante colocada diante de Deus e atitudes de gratidão
diante Dele. Vejamos o verso anterior: “Não andeis
ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças”, Filipenses 4:6.
O que é a paz que excede todo o entendimento?
2) Observe que a paz que excede todo o entendimento vem depois que nós colocamos em prática
o conselho bíblico de não andar ansiosos e de colocarmos nossos pedidos, nossas questões diante de
Deus com “ações de graças”, ou seja, com um coração
grato. Ela é uma consequência, não é algo automático que vem sobre nós sem fazermos nada! Mas agora precisamos definir o que é essa paz. Paz aqui vem
do grego “eirene” e aponta para algo que nos traz “segurança, prosperidade, felicidade, um estado de tranquilidade”. Quando o texto diz que essa paz “excede”
está apontando para “algo superior, que está acima de,
que sobressai”. E essa paz excede o quê? Todo entendimento. Entendimento é a nossa capacidade de per-

>
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cepção, de entender as coisas.
3) Isso nos leva a compreender que Paulo está falando aqui de uma paz que será derramada sobre nós
e que irá nos surpreender, uma paz que irá além do
que podemos compreender com nossa razão, uma
paz vinda diretamente de Deus e que inunda a vida
daqueles que se entregam a Ele, que reconhecem
sua pequenez diante de muitas questões da vida e
que confiam no Senhor de todo o coração de forma
agradecida. Essas pessoas aprendem a não ser ansiosas pelo dia de amanhã, aprendem a orar e confiar
em Deus e como resultado são inundadas por essa
paz que excede todo entendimento, que é uma surpreendente bênção de Deus que podemos experimentar. Você já experimentou essa paz?
4) A ação dessa paz é completa. Paulo ensina que
ela “guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. A palavra guardará no grego é “phroureo”
e traz a ideia de uma guarda militar que protege da
invasão inimiga. Isso diz muito sobre essa ação de
Deus em nossa vida! Quantos inimigos desejam destruir nossa mente, nosso coração, nossa saúde mental? “As ansiedades da vida atacam ferozmente nossa
mente e coração, não nos deixando ter paz.”, destaca o presbítero ao enfatizar que: “Deus nos promete Sua proteção contra esses inimigos quando nos colocamos debaixo dessa proteção que excede tudo que
conhecemos através de uma fé viva Nele e de um coração agradecido!”.

“E a paz de Deus,
que excede todo
o entendimento,
guardará o vosso
coração e a vossa
mente em Cristo
Jesus”.

Filipenses 4:7
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