
perdas sem despedidas, 
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não processados. 
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"adeus"
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ESPIRITUALIDADE
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entre o mal e o bem
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stendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão 
minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz a vontade de 
meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã 
e minha mãe” (Mt 12.49-50).
Antes de iniciar este texto, orei pedindo a Deus a 

sensibilidade e o entendimento para que "minha boca fale do que 
está cheio o meu coração". Então, este texto de Mateus veio à 
mente e fui em busca dele para orientar-me. 

É exatamente sobre isso que tratamos nesta edição: a compaixão, 
o amor e os gestos de Jesus em favor de todos nós. Devemos parar, 
ouvir a Palavra de Deus e orar. Caso contrário, seremos como os fa-
riseus que questionavam a Jesus por fazer o bem e, aos seus olhos, 
descumprir as leis. 

O texto não deixa dúvidas sobre a importância que Deus dá à vida 
humana. O shabat era santo, mas proibir as boas ações desonra ao 
Deus que criou a vida. Jesus atendeu todas as necessidades que en-
controu em sua caminhada. 

Toda árvore é conhecida por seus frutos. Jesus também fala que as 
palavras proferidas revelam a verdadeira natureza e intentos do coração.  

A banalização do mal desencoraja a aceitação e a ajuda de Jesus. 
Ele não está atrás de benefícios próprios. Por isso entender seu ver-
dadeiro propósito e caráter nos torna sensíveis às mazelas causadas 
pelo mal em nossa sociedade. É impossível permanecer indiferentes. 

Antes, nossas ações devem ser pela obediên-
cia, compaixão e esperança ensinadas por Jesus.

Vamos nos inspirar nesta Palavra e, como a 
Secretaria Nacional de Diaconia da IPI do Bra-
sil, realizar serviços que promovam e mostrem 
que o Reino de Deus chegou. 

Há 100 anos a Associação Bethel também res-
ponde a Jesus com atos de graça e misericórdia 
em favor de crianças e pessoas em situações de 
vulnerabilidade, demonstrando que as necessi-
dades das pessoas são mais importantes a Deus 
do que os ritos cerimoniais. 

Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. As 
declarações de Jesus chocam os fariseus, mas 
devem nos encorajar na busca e realização de 
fazer o bem. 

Cuidado! Os fariseus queriam ver sinais, mas 
não receberam a vida de Jesus e tudo o que en-
sinou. Suas obras eram sinais claríssimos, mas, 
mesmo assim, eles endureceram o coração.

Em nossos dias, são tantas as notícias ruins 
que, muitas vezes, preferimos ficar alienados. A 
omissão leva à banalização do mal. De alguma 
forma, você pode fazer diferença ou pedir ajuda. 

Leia a entrevista com uma jovem que tem 
sido ajudada e sustentada pelo amor de Deus, 
de seus familiares e dos recursos para lidar com 
a depressão. 

O Rev. Leontino escreve sobre a importân-
cia de superar traumas com ajuda profissional, 
mas também com a prática da espiritualidade 
na vida cotidiana. 

Na coluna Cotidiano, esse olhar atento à vida 
deve ser um exercício contínuo para enxergarmos 
a ação de Deus nas pequenas e nas grandes coi-
sas que o Espírito Santo está realizando através 
dos discípulos de Jesus espalhados pelo mundo.

A educação e a democracia têm papéis mui-
to importantes nesta conscientização. Leia a 
matéria “Letramento e (sobre)vivência” e a se-
ção Debate. 

Jesus ensinava e realizava. Ele diz que sua ver-
dadeira família são os que obedecem a Deus. O 
tempo é hoje! Como cristãos, precisamos pro-
duzir frutos bons de quem tem o coração cheio 
do Espírito Santo e, sobre as verdades do Rei-
no, falarão os nossos lábios.
Boa leitura e até a próxima!

"e
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a insustentável  
banalização do mal
alienar-se ou omitir-se passam a ser refúgios diante das 
tragédias. esses atos sustentam uma estrutura que banaliza o 
mal cometido diariamente aos mais vulneráveis.   — página 22
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estamos dispostos a ouvir nossos leitores cada vez mais de perto.  
aqui vocês poderão ler comentários, críticas ou elogios às últimas edições. 

canal aberto para nossa comunicação

[FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO]
Louvo a Deus por termos uma tão 
importante ferramenta de comunicação 
e proclamação na IPIB que é a revista 
Vida & Caminho. É como uma carta às 
igrejas na qual tomamos conhecimento de 
como anda a obra nos demais campos com 
nossos irmãos de jornada, como também 
muito ensino e aprendizagem para 
fortalecimento de nosso povo. Parabéns 
a todos envolvidos pelo trabalho com 
tamanho excelência. MAX KENEDY

fale conosco 
facebook.com/vidaecaminho/
carta: rua da consolação, 2121 - 
consolação - cep 01301-100 - são paulo-sp
a revista tem o direito de editar e publicar 
parte do texto enviado.

[BUGRA]
Amei a homenagem à mis. Bugra! 
Realmente, muitos foram abençoados 
pelo ministério dela. Fui impactada por 
seu testemunho durante um Proclame. 
Sua vida não deixou dúvidas de que 
realmente era uma discípula de Jesus.  
APARECIDA SOUZA

PALAVRA DO LEITOR
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O CRISTÃO DEVE IR AO PSICÓLOGO OU 
RECEBER ACONSELHAMENTO BÍBLICO 
QUANDO ESTIVER EM DEPRESSÃO? 
(ALEX VILAS BOAS, SÃO PAULO, SP)
Oi, Alex! Bem, penso que as duas for-
mas de acompanhamento devem ser 
procuradas. Tanto a terapia com o psi-
cólogo quanto a instrução bíblica com 
um conselheiro. O psicólogo e o conse-
lheiro têm papéis diferentes, mas com-
plementares para nós, cristãos. Inclu-
sive, oriento a procurar também um 
psiquiatra, pois se o quadro for de de-

pressão, sem dúvida preci-
sará de medicação. Como 
exemplo, posso citar o caso 
de Elias. Vejo o cuidado de 
Deus muito evidente na vida 
do profeta (1Rs 19) quando 
ele enfrentou essa enfermida-
de. Na ocasião, Deus cuidou 
dele fisicamente (alimenta-
ção e caminhada), emocio-
nalmente (desabafo) e espiri-
tualmente (incumbência de 
uma nova missão). Seguindo 

esta mesma lógica, ao suspeitar que um 
irmão esteja em depressão, oriento-o 
a procurar um psiquiatra, aconselho 
a procura de um psicólogo e o aten-
do com regularidade. Essas ações em 
conjunto poderão ser mais eficientes 
na melhora do aconselhando. Espero 
ter ajudado. Até mais...

CRENTE PODE USAR TINDER? 
(WISE PRIMO, FORTALEZA, CE)
Olá, Wise... Poder, pode, se deve usar é 
outra conversa. É óbvio que a utilização 
de um aplicativo para promover novos 
encontros é algo muito “moderno” e 
totalmente diferente do que estamos 
acostumados, principalmente para a 
comunidade de fé. Contudo, não acre-
dito que a proibição seria algo correto, 
ao mesmo tempo, não incentivaria essa 
forma de estabelecer relacionamentos. 
Diante disso, penso que algumas coisas 
devem ser consideradas pelos que pre-
tendem se tornar usuários dessa ferra-
menta. Primeiramente, uma reflexão 
sincera sobre o que motiva uma pessoa 
a arriscar-se num relacionamento com 
alguém desconhecido. Eu ainda faria 
mais uma pergunta: O uso do aplicati-
vo não seria uma fuga dos riscos emo-

  laicneserp ”arof mu ramot“ ed sianoic
por considerar mais fácil um virtual? 
O texto de 1Co 6.12 é o que deve nos 
nortear diante dessa questão: “Todas 
as coisas me são lícitas, mas nem todas 
convêm. Todas as coisas me são lícitas, 
mas eu não me deixarei dominar por 
nenhuma delas”. Apesar desta orien -
tação, eu penso que esse assunto exige 
um debate mais profundo. Abraços!      

, 1º 

a

VIDA E CAMINHO RESPONDE

vcResponde.indd   7 12/18/17   10:18



8 vida & caminho - julho / agosto / setembro

família é lugar de valorização e desenvolvimento das potencialidades de cada membro e não de asfixia e sofrimento.

família: fonte de alegria e sofrimento

por isabelle ludovico

nosso primeiro univer-
so é o útero materno.
Nossa vida depende in-
teiramente de outra pes-

soa que proporciona a nossa formação 
física e nos comunica se somos bem-
-vindos ou indesejados. Com a matu-
ração biológica, somos expulsos deste
lugar que ficou apertado. Vamos pau-
latinamente conquistando novos es-
paços de autonomia: primeiro com a 

acompanha de uma dependência emo-
cional. A família é o útero social aon-
de o indivíduo vai se percebendo e de-
senvolvendo suas aptidões através dos 
vínculos que constrói. É um sistema 
regido por regras que determinam os 
padrões de interação. Ela é submetida 
a duas forças contrárias: homeostase 
e transformação. Uma garante a sua 
conservação enquanto a outra permite 
o seu crescimento. Da mesma forma, 

o

Al
is

a 
Dy

so
n

FAMÍLIA HOMEOSTASE E TRANSFORMAÇÃO

respiração, depois com a ca-
pacidade de caminhar num 
movimento que oscila entre 
o equilibro e o desequilibro. 
Se, para andar com as pró-
prias pernas, precisamos de 
chão firme debaixo dos pés, 
o chão que promove o nos-
so amadurecimento é feito 
de afeto e encorajamento.

A dependência física se 
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isabelle ludovico da silva, 
psicóloga com especialização 
em terapia familiar sistêmica

o ser humano precisa se sentir perten-
cendo, integrado para poder desen-
volver sua autonomia. Assim, a famí-
lia deve gerar segurança e liberdade,
para promover a unidade no respeito 
das diferenças. O grau de integração
e diferenciação depende da flexibi-
lidade do sistema. Quanto mais nos
sentimos amados e valorizados mais
somos estimulados a ampliar o nosso 
mundo e desenvolver o nosso potencial.

Sentir-se acolhido, reconhecido, de-
sejado permite construir uma autoes-
tima positiva baseada na convicção de 
estar no lugar certo, de ter o direito 
de existir e crescer. A tarefa da famí-
lia é receber um ser dependente, ima-
turo, frágil e transformá-lo num ser 
autônomo e interdependente, capaz 
de amar e ser amado, bem como par-
ticipar ativamente na construção do 
mundo. Ser amado significa ser res-
peitado na sua unicidade, nas suas 
escolhas e desejos, mesmo que estes 
sejam diferentes dos progenitores. Os 
pais precisam dar aos filhos a permis-
são de viver de forma coerente com 
os dons e talentos que Deus lhes deu 
mesmo que não coincidem com as ex-
pectativas pessoais deles.

Quando a estrutura familiar é mui-
to rígida, a criança não encontra espa-
ço, afeto, liberdade. Ela se sente coagi-
da a ocupar um lugar predeterminado 
e restritivo para não ser rejeitada. Se-
gundo o psiquiatra Adalberto Barreto: 
“O ambiente familiar passa a ser um 
espaço de asfixia, de muita frustração 
e sofrimento.” Nessas famílias não há 
lugar para o desabrochar da vida. Cada 
membro não é visto como um ser úni-
co com desejos e projetos próprios. 
Os anseios pessoais são asfixiados pela 
pressão para se conformar ao molde 
familiar, obedecendo às regras rígidas 
que não estão a serviço do indivíduo e 
sim a serviço de um equilibro estático 
e restritivo. As relações são fundamen-
tadas na manipulação e na culpa. O ser 
humano precisa se violentar para conti-
nuar fazendo parte do sistema. Não há 
espaço para o prazer, a alegria, a criati-
vidade. Um clima de fiscalização e des-
confiança contamina as relações. 

O contrário do amor não é o ódio e 

sim a indiferença.  Muitos se submetem 
por medo da rejeição. Outros tomam 
para si a responsabilidade de manter a 
família coesa mesmo que seja através 
da doença. Eles se tornam a lata de 
lixo da família, o pára-raios das tem-
pestades afetivas. A droga e o álcool 
podem se tornar uma forma de escapar 
magicamente desta realidade familiar 
opressiva. A violência intrafamiliar é 
outro sintoma deste desajuste. O útero 
social, em vez de promover emanci-
pação e desenvolvimento, tem se tor-
nado um espaço de condicionamento, 
deformações e até exclusão. Esta fon-
te de vínculos afetivos significativos 
pode se tornar fonte de desamparo e 
desespero. A causa não é apenas inter-
na. Ela pode ser encontrada também 
na violência social que pesa sobre a 
família através do desemprego, falta de 
habitação, saúde, educação, segurança 
que “produz estresse, reduz o limiar 
da tolerância e favorece as agressões, 
as fugas nas drogas e no álcool e as 
desagregações.” (Adalberto Barreto). 

Os conflitos e desentendimentos pro-
venientes da diversidade de sonhos e 
aptidões precisam ser tratados na ótica 
do perdão e da reconciliação. A família 
tem o chamado para refletir o amor in-
condicional de Deus. Os vínculos não 
podem sofrer ameaças de rompimento. 
Pelo contrário, eles são compromissos 
renovados a cada crise que permitem 
encarar os problemas na busca de so-
luções que levem em consideração as 
necessidades de todos os envolvidos. A 
harmonia familiar não pode ser cons-
truída a partir de uniformidade e cercea-
mento. Ela é fruto do diálogo, da capa-
cidade de negociação, da flexibilidade, 
do respeito mútuo. Ninho e horizonte 
amplo garantem aconchego e liberdade. 
Quando perguntaram à mãe de Martin 
Luther King qual era o segredo da sua 
educação por ter gerado um filho tão 
especial, ela respondeu com sabedoria 
e simplicidade: “Procurei dar-lhe raí-
zes e asas”. As famílias saudáveis são 
aquelas que conseguem construir vín-
culos suficientemente fortes para pro-
porcionar autonomia e crescimento, 
em vez de produzir pessoas inseguras 
e dependentes.
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existe a família perfeita? existe a família projeto de deus 

PAIS E FILHOS FAMÍLIA PERFEITA
au

gu
st
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MINHA 

família NEM MELHOR,
NEM PIOR!
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“PELA GRAÇA QUE ME FOI DADA DIGO A 

TODOS VOCÊS: NINGUÉM TENHA DE SI 

MESMO UM CONCEITO MAIS ELEVADO DO 

QUE DEVE TER; MAS, PELO CONTRÁRIO, 

TENHA UM CONCEITO EQUILIBRADO, DE 

ACORDO COM A MEDIDA DA FÉ QUE DEUS 

LHE CONCEDEU”  (Rm 12.3). 

s

o grande ponto de reflexão
em relação às famílias que

sobreviveram à pandemia é: que 
tipo de aprendizado tivemos em 
família? ou, ao investirem nos 
relacionamentos, descobriram 
um tesouro escondido ou um 

sarcófago?

por edi gomes ferreira e 
solange marques ferreira 

NEM MELHOR,
NEM PIOR!

ão quatro pessoas em 
casa:  marido, esposa e 
um casal de filhos. No 

início e durante a pandemia que as-
solou o mundo, foram condiciona-
dos a ficar em casa e forçados a criar 
um ambiente adaptável a cada ne-
cessidade. 

O marido e a esposa, já acostuma-
dos ao home office, procuraram tor-
nar o ambiente do lar o mais agra-
dável possível.

Os afazeres domésticos foram cons-
tantes e conseguiram dividir as tare-
fas, não sem dificuldade e murmu-
ração entre todos.

Contraíram Covid-19 em duas 
oportunidades. Na primeira, a mãe 
e o filho sofreram com dores no cor-
po e coriza, o pai e a filha passaram 
bem; na segunda, o pai ficou bem 
perto de partir para o Senhor, mas 
Deus decidiu estender um pouco mais 
seu tempo. Tudo para a sua glória!

Nesse período, tiveram que convi-
ver com perdas de amigos próximos 
e distantes, momentos de tensão en-
tre uma ida ao hospital e o conforto 
do retorno para o lar, as incertezas 
no âmbito profissional e a insegu-
rança do futuro.

Diante de um cenário amedronta-
dor, puderam viver o consolo, a cer-
teza e a segurança em um Deus que 
não se amedronta, que não pode ser 
ameaçado e que tem todas as coisas 
sob seu absoluto controle. Deus foi 
bom, é e será sempre assim conos-
co (Hb 13.8).

É claro que esse pequeno relato 
pode encontrar vozes e ecos em mi-

lhares de famílias que, por sua vez, 
podem ter vivido vertentes em seus 
próprios contextos de vida. O grande 
ponto de reflexão em relação às fa-
mílias que sobreviveram à pandemia 
é: que tipo de aprendizado tivemos 
em família? Ou, ao investirem nos 
relacionamentos, descobriram um 
tesouro escondido ou um sarcófago?

A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO 
EM FAMÍLIA
De um modo geral, as tensões em 
família remontam ao pós-queda do 
Éden. No relato do primeiro homi-
cídio bíblico, um irmão assassina o 
outro e foge, deixando marcas de san-
gue em sua família; em outra família, 
irmãos mais velhos vendem o irmão 
mais novo como escravo, mas Deus 
permite que se reencontrem em um 
contexto de penúria e necessidade, 
favorecendo a reconciliação; e ainda, 
dentro da casa do rei mais aclamado 
do povo judeu, houve desavenças, 
morte e traição.

Encontramos também nos relatos 
bíblicos filhos que são resposta de 
oração, esposas que são exemplos 
de harmonia e dedicação, maridos 
que amam e honram suas esposas e 
educam seus filhos no caminho em 
que devem andar. 

É bom sempre lembrar que as famí-
lias são projetos de Deus e a própria 
Trindade é um modelo de relaciona-
mento perfeito, imitável e adorável.

Sejamos honestos. Não se pode 
culpar a pandemia por encontrar na 
família um pote de ouro ou um sarcó-



12 vida & caminho - julho / agosto / setembro

edi gomes ferreira é mestre em 
teologia e a solange marques ferreira 
é pós-graduada em fundamentos 
cristãos da educação, são membros 
da ipalpha, em são paulo, sp

fago. Se isso acontecer, significa que 
sempre estiveram ali aguardando a 
oportunidade da revelação. 

No entanto, à luz do texto no iní-
cio, Paulo adverte contra o pecado 
da autoestima exagerada. 

Como pensar em equilíbrio, quando 
se trata de seres humanos se relacio-
nando entre si, com diferentes faixas 
etárias, gostos, desejos, anseios, pro-
jetos e sonhos dentro de uma casa? 

Nesse caso, poderíamos pensar 
em equilíbrio nos relacionamentos 
familiares de uma forma ondulada 
e não linear, entendendo que essa 
troca constante de anseios e senti-
mentos pode gerar uma onda para 
cima ou para baixo, mas sempre den-
tro dos limites do equilíbrio, e não 
dos excessos.

PORQUE PELA GRAÇA QUE ME 
FOI DADA, DIGO (ORDENO) A 
TODOS VOCÊS
Mas o que seria essa ordem de Pau-
lo a todos os crentes de Roma? Que 
não pensassem em superestimar-se 
além de uma estima real, e que fos-
sem sóbrios, equilibrados e sensatos, 
para que não se julgassem os tais, pois 
todos os outros também possuíam 
dons? Ou que a avaliação de si mes-
mo não fosse pela sua própria fita 
métrica, mas pela medida da fé que 
Deus repartiu a cada um?

Nesse sentido, todos nós, que con-
sideramos a Bíblia como única re-
gra de fé e prática, entenderemos 
que essa exortação/ordem/pedido 
de Paulo se estende também a nós, 
pais, filhos, marido, esposa, incluindo 
avós e agregados, para que tenhamos 
um conceito equilibrado de nossas 
famílias. 

CONCEITO MAIS ELEVADO 
(REBAIXADO) DO QUE CONVÉM?
A orientação de Paulo nesse verso, 
refere-se a não possuir um conceito 
elevado de si mesmo (e da família) 
mais do que convém. Podemos, com 

toda liberdade, “espelhar” sua orien-
tação no sentido de considerar que 
alguém pode, sim, possuir um con-
ceito muito rebaixado de si mesmo (e 
de sua família), mais do que convém.

O que pretendemos dizer com 
isso? Vejamos algumas chamadas 
de matérias:

“Divórcios extrajudiciais sobem 
26,9% de janeiro a maio de 2021 e 
disparam na pandemia – São Paulo 
lidera ranking nacional”.

“Divórcios crescem 24% no Bra-
sil em 2021 e chegam a 37 mil no pri-
meiro semestre”.

“A covid acabou com o nosso ca-
samento: os casais que se separaram 
durante a pandemia”.

É claro que essas matérias tratam 
de casais e famílias heterogêneas no 
sentido religioso, mas pode-se consi-
derar que a pandemia foi uma ferra-
menta para a descoberta de um sar-
cófago escondido, que promoveu e 
facilitou uma ruptura, pois pessoas 
acreditaram que suas famílias eram 
as piores para se conviver. 

CONCEITO EQUILIBRADO, DE 
ACORDO COM A MEDIDA DA FÉ
A diferença entre crentes e não crentes 
é posta aqui, com a medida da fé em 
Deus. O termo fé é no sentido mais 
comum de confiança em Deus por 
meio da qual um indivíduo se apossa 
de suas promessas. Não se refere à 
quantidade de fé, mas às formas com 
que alguém pode ser bênção a outros.

Um marido pode ser bênção para 
a esposa, e ela para o marido. Os pais 
podem ser bênçãos para seus filhos, 
e esses para os seus pais, e assim por 
diante usando os dons e habilidades 
que Deus concedeu a cada um. Aqui 
está o equilíbrio proposto por Paulo 
entre os crentes, mas também para a 
família, de forma a promover um am-
biente de relações saudáveis.

Que entendamos plenamente a 
proposta/ordem de Paulo, no senti-
do de promover nossa fé altruísta em 
família. Algumas famílias são melho-
res? Outras piores? Definitivamen-
te, não! As famílias são presentes de 
Deus e solidárias nesse processo de 
construção, e não estarão prontas, 
até a segunda vinda de Jesus.

Que as famílias encontrem sempre 
potes de ouro em suas relações, e que 
a fé mútua possa ser sempre aperfei-
çoada mesmo com os altos e baixos 
dos limites do equilíbrio.

É BOM SEMPRE 
LEMBRAR QUE AS 

FAMÍLIAS SÃO PROJETOS 
DE DEUS E A PRÓPRIA 

TRINDADE É UM MODELO 
DE RELACIONAMENTO 
PERFEITO, IMITÁVEL E 

ADORÁVEL.
SEJAMOS HONESTOS. 
NÃO SE PODE CULPAR 

A PANDEMIA POR 
ENCONTRAR NA FAMÍLIA 
UM POTE DE OURO OU UM 

SARCÓFAGO

PAIS E FILHOS FAMÍLIA PERFEITA
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você sabe ou não viver bem sob pressão?

SOCIEDADE RESILIÊNCIA
gu

st
av

o-
to
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es

ao longo da vida sofremos pressões, 
torções, esticamentos e dobramentos 
de diferentes formas e intensidades 
e precisamos de resiliência, caso 
contrário nossa alma se deforma 
para nunca mais retornar ao estado 
natural

por marcos kopeska

TREINE SUA 
resiliência
PARA TEMPOS 
IMPACTANTES
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ra 22 de dezembro de 
1981, quando noticia
ram o acidente auto
mobilístico que com

prometeu a perna direita do atleta 
João do Pulo, tetracampeão pan
americano, medalhista olímpico e 
detentor do recorde mundial do salto 
triplo. Meses depois, foi impossível 
salvar a perna. Em 1999, o nosso herói 
das pistas morreu lutando contra a 
depressão, as dívidas e o alcoolismo. 

Em 1998, o velejador Lars Grael, 
também medalhista olímpico e de 
carreira icônica, perdeu sua perna 
direita num acidente de lancha. Al
guns meses após começou a dar pa
lestras e treinar atletas mais novos. 
Também serviu como secretário de 
esportes do governo FHC e escre
veu o livro “A Saga de um Campeão”, 
motivando seus leitores. 

Ambos estavam no auge das suas 
carreiras e, em circunstâncias de im
pactos similares, tomaram rumos 
opostos. O fator determinante foi 

a “resiliência”. Este termo foi em
prestado da física, fazendo menção 
a um corpo que, após sofrer pressão 
extrema, volta ao seu estado origi
nal sem se deformar. Para você com
preender melhor, imaginese pres
sionando um copo de vidro com as 
mãos. Após uma excessiva pressão, o 
copo vai quebrar. Mas, se o copo for 
de borracha, você exercerá a mesma 
carga de pressão e ele retornará ao 
estado natural, sem qualquer sinal 
de alteração. 

Ao longo da vida, sofremos pres
sões, torções, esticamentos e dobra
mentos de diferentes formas e inten
sidades e precisamos de resiliência, 
caso contrário nossa alma se deforma 
para nunca mais retornar ao estado 
natural. Uma das falas bíblicas mais 
completas sobre o tema vem de Pau
lo, em Filipenses 4.1013: “Alegrei-me, 
sobremaneira, no Senhor [...] digo isto, 
não por causa da pobreza, porque aprendi 
a viver contente em toda e qualquer si-
tuação. Tanto sei estar humilhado como 

também ser honrado; de tudo e em todas 
as circunstâncias, já tenho experiência, 
tanto de fartura como de fome; assim de 
abundância como de escassez; tudo pos-
so naquele que me fortalece.” 

Quatro destaques importantes 
para enfrentarmos os embates da 
vida com elasticidade:

Em primeiro lugar, vejo que po
demos treinar para os enfrentamen
tos da vida. Observe como inicia a 
narrativa “Aprendi...” É uma afirma
ção! Recentemente Daniel Goleman, 
psicólogo e autor do bestseller “Inte
ligência Emocional”, elencou expe
rimentos que confirmam esta pos
sibilidade de podermos treinar para 
controlar emoções. Então a boa no
tícia é que “pau que nasce torto pode 
ser endireitado com treinamento e 
disciplina emocional”. 

Em segundo lugar, precisamos re
interpretar o conceito de contenta
mento. Paulo continua “...viver con
tente...”. O termo grego para con
tentamento é “autarkês”. Daí vem 

SOCIEDADE RESILIÊNCIA

e
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o que fazer com aquilo que a vida faz 
conosco, amargar a alma ou perdoar 
e seguir adiante com leveza. 

Em terceiro lugar, ele destaca a 
incondicionalidade desse contenta
mento. Destaque para a expressão 
“...em toda e qualquer situação.” Al
guns estranhamente suportam pres
sões adversas. Contentamse quan
do estão no anonimato e na pobreza, 
mas se deformam sob as regalias do 
status, fama e riqueza. Um pesqui
sador montou uma escala, pensan
do em uma espécie de “termôme
tro” para lidar com a resiliência ao 
sucesso. A cantora Amy Winehouse 
entrou como estudo de caso, mas 
outros desportistas e artistas tam
bém foram observados. É fato que 
a rápida ascensão pode gerar a co
nhecida “espiral de destrutividade”. 
Precisamos de contentamento para 
vivermos bem em ambos os extre
mos sociais. 

Finalmente, em quarto lugar, Pau
lo menciona o seu precioso vínculo 

a Cristo  “...tudo posso naquele que 
me fortalece.” – como a razão para 
sua resiliência. O poder de Cristo 
produz, em nosso interior, a capaci
dade de voltar ao estado natural sem 
a deformação da alma. Aqui surge 
o mesmo termo grego, “dúnamis” – 
poder – o mesmo poder de impacto 
que está em Atos 1.8 por exemplo. 
Tratase de uma força sobrenatural 
de efeito devastador. Daí deriva a
palavra “dinamite”. Este poder so
brenatural advindo da nossa união a 
Cristo nos faz resilientes para supor
tarmos os extremos do existir. Que 
Deus nos ajude a não deformarmos
a alma neste mundo de pandemia, 
guerra e oscilação econômica.

a palavra “autarquia”, isto é, um go
verno legalmente autônomo ou for
malmente descentralizado. Isso sig
nifica que Deus exerce sua soberania 
sobre todos nós, evidentemente, mas 
somos independentes para exercer
mos domínio sobre nossas emoções. 
Sendo assim, contentamento é mais 
do que satisfação ou alegria com algo. 
Tem a ver com o controle daquilo que 
sentimos nos momentos de intensa 
pressão. Quem nos ajuda neste viés 
é o pai da logoterapia, o Dr. Viktor 
Frankl, que durante toda a Segun
da Guerra Mundial ficou preso nos 
piores campos de concentração, in
clusive o de Teresin e Auschwitz. Ele 
teve sua casa incendiada, seus bens 
roubados, sua família exterminada 
pelos nazistas e, na volta à liberdade, 
deixou de presente a todos a célebre 
frase: “Eu não tive o controle sobre 
o que fizeram comigo, mas eu posso 
ter o controle sobre o que fazer com 
aquilo que fizeram comigo.” Isso é 
“autarkês”. Manter o governo sobre 

O PODER DE CRISTO 
PRODUZ, EM 

NOSSO INTERIOR, 
A CAPACIDADE DE 

VOLTAR AO ESTADO 
NATURAL SEM A 
DEFORMAÇÃO DA 

ALMA

marcos kopeska, pós-graduado em 
terapia familiar sistêmica, cursando 
pós graduação em saúde mental, 
psicopatologia e atenção psicossocial. 
escritor e articulista. pastor da  
3ª ipi de marília, sp.



COMO 
SUPERAR UM 

TRAUMA
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traumas podem ser conscientes ou não. dependendo de como lidamos com eles, nossa vida pode ser afetada

PSICANÁLISE E ESPERANÇA TRAUMAS

desde que nascemos, estamos 
sujeitos a traumas, isto é, a 
lesões físicas ou de caráter 

emocional causadas por 
eventos que deixam marcas 
profundas, em cada um de 
nós, com consequências 
capazes de prejudicar 
nosso comportamento e 

relacionamentos

por leontino farias dos santos
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PSICANÁLISE E ESPERANÇA

tto Rank (1924), um dis-
sidente de Freud, dizia 
que a primeira grande
ferida que ocorre no ser 
humano, é o “trauma 

do nascimento”. Para ele, da manei-
ra como o bebê é acolhido, após o 
nascimento, surgirá a neurose e uma 
angústia que o acompanhará duran-
te toda a vida. O nascimento torna-
-se, por consequência, “a origem e o
modelo de toda a angústia”.

De modo geral, o trauma emocional 
equivale a um choque que atinge um 
indivíduo e o impede de ser como era 
antes, desde a infância, como no pre-
sente. É algo particular capaz de im-
pedir alguém de praticar certos atos, 
quando em seu passado algo chocante 
lhe teria causado sofrimento de ma-
neira profunda, impedindo-lhe de vi-
venciar uma certa experiência ainda 
que reconhecida como prazerosa.  É 
o que ocorre com quem sofreu, na in-
fância, por exemplo, o abuso sexual, e 
não teve tratamento adequado para
resolver essa ferida no passado.

Entre os traumas que comumente 
acontecem, estão a perda de um ente 
querido, o aborto de uma criança, 
a perda de patrimônio, uma sepa-
ração conjugal, uma traição, abu-
so sexual, entre outros. Quando os 
traumas não são resolvidos ou são 
mal resolvidos, principalmente os 
da infância, pode surgir a neurose 
traumática que designa um estado 
psicopatológico caracterizado por 
diferentes transtornos que sobre-
vêm, num prazo mais ou menos lon-
go, em consequência de um intenso 
choque emocional.  

Geralmente os traumas podem es-
tar no consciente e também, princi-
palmente, no inconsciente, como se 
esquecido, mas que pode vir à cons-
ciência em determinados momen-
tos da vida. No inconsciente estão 
nossas experiências de vida, desejos 
e temores reprimidos. Há interações 
do inconsciente com a consciência, 
que podem trazer ao indivíduo coisas 
boas e ruins, dependendo de como 
lidamos com os resultados que essa 
ação nos traz. Ele pode ser a fonte da 

o
criatividade, mas também dos sin-
tomas neuróticos, como a neurose 
traumática que nos causa angústia, 
ansiedade, pânico, sofrimento, li-
mitações, e nos impede de conhe-
cer melhor nossas possibilidades 
de superação e realização pessoal. 
Dependendo do trauma, pode afe-
tar nossa vida afetiva, familiar, pro-
fissional, conforme o estímulo que 
nos faça lembrar dele, com impactos 
diferentes em cada pessoa. Traumas 
não superados podem até causar pro-
blemas de difícil solução, inclusive, 
a busca do suicídio. 

A superação de um trauma não de-
pende de uma receita pronta. Há pres-
supostos que devem ser considerados 
em relação à experiência traumática 
que ficou na mente. Desta forma, 
não se deve reprimir os sentimentos 
que estão envolvidos no fato. Como 
se trata de uma situação que deixa a 
pessoa triste, é importante que ela se 
permita a tristeza (o luto pela morte 
de um ente querido, por exemplo, 
faz muito sentido) por um tempo, 
e processar o que aconteceu. Nesse 
aprendizado sugere-se que se prati-
que o choro, se for o caso, encarando 
o trauma, assumindo o acontecido; e, 
de igual modo, a catarse, para expul-
sar o mal, a ferida que dói na mente, 
expulsando o que está sendo danoso 
e perturbando a vida, impedindo sua 
normalidade, libertando sentimen-
tos reprimidos e dolorosos.

A cura de uma pessoa traumatiza-
da através da catarse, por exemplo, 
pode ocorrer com a verbalização das 
experiências que causaram o trauma 
e foram reprimidas. Assim, a pala-
vra assume o papel de chave para a 
libertação interna. Freud dizia que a 
cura vem pela fala. Isso pode acon-
tecer diante de um terapeuta espe-
cializado, ou de alguém de confian-
ça, como um líder religioso capaz 
de ajudar no autoconhecimento e 
na ressignificação da vida da pessoa 
traumatizada.

O autoconhecimento poderá aju-
dar a pessoa a reconhecer seus limites 
e também suas possibilidades para 
a vida ressignificada, com um novo 

TRAUMAS
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olhar sobre si e sobre tudo que está 
ao redor. A princípio, existem forças 
dentro de nós que desconhecemos 
e, por isso, não as exploramos como 
deveríamos. O autoconhecimento 
também ajudará a pessoa a obter au-
toconfiança para seguir em frente, 
consciente de que a vida humana é 
mais do que sofrimento, pois é tam-
bém a possibilidade de viver situa-
ções de prazer e realização pessoal.

É importante acreditar na ressig-
nificação da vida nesse processo de 
superação. Ela inclui nossa capaci-
dade de aprender a pensar de outro 
modo sobre determinados eventos 
ocorridos em nossa vida, sobre pes-
soas, a partir de novos pontos de vista, 
com outros fatores em consideração, 
para que ocorra a mudança necessá-
ria para o nosso bem-estar. O pro-
cesso pode ser doloroso, a princípio, 
mas algo diferente pode acontecer, 
se quisermos mudar. Por menor que 
seja a mudança, será significativa. Ela 
muitas vezes depende do filtro que 
usamos ou do olhar sobre uma de-
terminada situação. Ao mudarmos 
o filtro, com um novo olhar sobre o 
acontecimento, pessoas, coisas, si-
tuações, altera-se o significado de
pessoas e objetos que estão presen-
tes em nossa vida.

Agreguem-se a tudo isso as possibi-
lidades da prática da espiritualidade 
na vida cotidiana. A experiência do 
cultivo de nossa vida espiritual tor-
na-se fenômeno capaz de nos levar 
a transcender a percepção lógica das 
coisas, das experiências negativas que 
nos envolvem em relação a pessoas e 
situações que nos causaram traumas 
na vida em todas as suas dimensões. 
Acreditemos no mistério da fé em 
Deus e, em esperança, vislumbremos 
a transformação que nos remeterá à 
vida abundante.   

rev. leontino farias dos santos, 
psicanalista, 2º vice-presidente da 
assembleia geral da ipib e capelão da 
faculdade de teologia de são paulo da ipib. 



a desumanização espalha-se pela sociedade e se capilariza promovendo impessoalidade, insensibilidade e falta de compaixão

CAPA O MAL

por marcos stefano
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á dizia o sábio autor do 
livro de Eclesiastes que 

“não há nada novo debaixo do sol”, 
inclusive o “mal e a opressão” que 
afligem todas as pessoas. O proble-
ma é que muitas dessas pessoas “não 
têm quem as console”. Apesar de ser 
uma constatação dura e atemporal, 
ela vem se mostrando especialmente 
cruel nos dias atuais. Com o avanço 
tecnológico e a facilidade na comuni-
cação, o mundo vem se transforman-
do com muita velocidade. Basta ter 
um smartphone ou estar conectado 
para ser exposto a uma infinidade de 
dados e informações. Só que o ser hu-
mano, em suas necessidades, desejos 
e vontades, não mudou. A sociedade 
continua governada pelo egoísmo, 
pelas crises e pela injustiça. Nunca 
houve tanta exposição das mazelas, 
da dor e das tragédias; também nun-
ca houve tanto sentimento de impo-
tência e indiferença quanto ao que 
está à volta. A banalização do mal é 
ainda mais triste do que a própria 
realidade, mas exige uma resposta. 
Mais do que entender como chega-
mos a tal situação, a questão é saber 
se, como igreja, estamos preparados 
para ser essa resposta.

Centenas e mesmo milhares de 
mortos diariamente pela pandemia 
da COVID-19; tragédias como en-
chentes e acidentes; corrupção na 
política; sofrimento, miséria e fome. 
Desgraça pouca é bobagem no no-
ticiário contemporâneo. São tantos 

os problemas que parece ser melhor 
ignorá-los? Difícil é, diante dessas 
palavras, não lembrar da profecia de 
Jesus para os últimos dias e de que 
“com a multiplicação da iniquidade, o 
amor de muitos se esfriaria” (Mt 24.12). 
“Principalmente a internet trans-
formou a percepção do mundo e da 
vida, causando a estranha sensação de 
que, quanto mais aprendemos, me-
nos sabemos sobre como proceder 
diante dessa triste realidade”, diz a  
Rev. Ana Isaura Lima de Souza, pas-
tora da IPI de Aruana, em Aracaju 
(SE), e Secretária Nacional de Dia-
conia da IPIB.

Ao longo da história, a desumaniza-
ção e a banalização do mal aparecem 
de formas muito variadas, como na 
perseguição de mulheres acusadas de 
bruxaria e de cristãos que não acei-
tassem as posições da liderança da 
Igreja no período medieval, no tra-

tamento conferido aos povos indí-
genas das Américas no século XVI 
e no holocausto nazista ao judeu no 
século XX. O que se vê hoje, no en-
tanto, é diferente. O excesso de ex-
posição à violência e à tragédia leva 
as pessoas à exaustão. Muitas acabam 
buscando solução na alienação, fa-
zendo de conta que o problema não 
é delas, ou na omissão, justificando 
não poder fazer nada para mudar a 
complexa situação. O “esfriamento 
do amor”, como diz a Bíblia, mani-
festa-se na impessoalidade, insensi-
bilidade e falta de compaixão com 
a situação do próximo. Pior para os 
grupos sociais mais vulneráveis como 
mulheres, crianças e indígenas, que 
sofrem com a violência estimulada 
por uma estrutura social cuja susten-
tação é a desumanização. 

Algumas situações são escabro-
sas, até inaceitáveis moralmente, 

j
O “ESFRIAMENTO DO AMOR”, COMO DIZ A BÍBLIA, 

MANIFESTA-SE NA IMPESSOALIDADE, INSENSIBILIDADE 
E FALTA DE COMPAIXÃO COM A SITUAÇÃO DO PRÓXIMO. 

PIOR PARA OS GRUPOS SOCIAIS MAIS VULNERÁVEIS 
COMO MULHERES, CRIANÇAS E INDÍGENAS, QUE 

SOFREM COM A VIOLÊNCIA ESTIMULADA POR 
UMA ESTRUTURA SOCIAL CUJA SUSTENTAÇÃO É A 

DESUMANIZAÇÃO
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mas começam a ser encaradas cada 
vez mais como se fossem comuns ou 
normais. É o caso dos repetidos epi-
sódios de discriminação racial e que 
se manifestam na forma de espanca-
mentos e assassinatos. Esquece-se, 
como bem recorda o escritor Lau-
rentino Gomes no recém-lançado 
terceiro volume de sua série Escra-
vidão (Globo Livros), que o Brasil foi 
fundado numa economia que teve na 
escravidão sua base e que duraria de 
1538, data da chegada dos primeiros 
negros escravizados ao Recife, até a 
assinatura da Lei Áurea, em 1888, no 
Rio de Janeiro. Ou da moderna crise 
econômica agravada pela pandemia, 
que despejou milhares de pessoas nas 
ruas das grandes cidades e provoca 
imensa exclusão social. Estima-se que 
263 milhões de pessoas no planeta 
vão cair na pobreza extrema somen-
te neste ano, muitas delas no Brasil, 
que voltou ao mapa da fome mun-
dial. Em São Paulo, segundo dados 
oficiais, ao menos 32 mil cidadãos 
vivem em situação de rua, incluindo 
famílias inteiras. Isso porque acre-
dita-se que os dados oficiais estão, 
e muito, desatualizados.

“Nem todos temos as mesmas opor-
tunidades, mas todos temos o mes-
mo desafio, o de perseverar ante as 
dificuldades do caminho. E, como 
cristãos, isso é ainda mais verdadeiro, 
pois refletir Jesus na vida é se gastar 
no cuidado com o próximo”, alerta 
a Rev. Ana Isaura. É a conscientizar 
o povo de Deus a respeito dessa ver-
dade e desafiá-lo a vivê-la na prática 
que se dedica a Secretaria de Ação So-
cial e Diaconia da IPI do Brasil. Para 
tanto, essa área ministerial tem em-
preendido esforços principalmente 
em duas frentes. Primeiro, com pro-
jetos, campanhas e ações nacionais, 
sinodais e presbiteriais, mobilizan-
do as igrejas locais para o trabalho 

a ação social.
“O problema é que, como toda e 

qualquer ferramenta, ela só se torna 
útil nas mãos de quem a valoriza e 
a saiba utilizar”, aponta o Rev. Ru-
bens Renato Pereira, pastor auxiliar 
da IPI de Botucatu e presidente da 
Associação Bethel. Ele observa que 
a ação de muitas igrejas vai no senti-
do oposto, voltando-se para si pró-
prias, o que se torna uma verdadeira 
afronta a Deus e aos princípios bíbli-
cos. Coisa típica de um tempo que 
consagrou um evangelho sem cruz 
e cristãos sem Cristo. Afinal, a res-
ponsabilidade pela desumanização 
não pode ser terceirizada pelas igrejas 
evangélicas, ainda que seus líderes 
não se sintam responsáveis por ela. 
Mesmo que essas instituições ofer-
tem um modelo paradisíaco de vida 
aqui e agora, a despeito da igreja ter 
a missão de ser o “pasto verdejan-
te” para os que têm fome e sede de 
justiça. Ou que as denominações de 
conveniência estejam sobrando no 
mercado religioso ao comercializar 
o Reino, alienar o povo e vender caro
a graça em espetáculos de fé.

Na contramão de tudo isso vai a As-
sociação Bethel, instituição presidida 
pelo Rev. Renato, acima referido. A 
organização, que surgiu como asilo e 

diaconal. Segundo, levando a essas 
igrejas treinamento e ferramentas 
práticas e teóricas para guiar e faci-
litar o trato da questão social (saiba 
mais sobre essas atividades no qua-
dro à página 24.

O BOM SAMARITANO
A história do bom samaritano é uma 
das parábolas mais conhecidas da Bí-
blia. No relato de Jesus, um homem 
caiu nas mãos de bandidos que o rou-
baram e o espancaram, deixando-o 
quase morto. Passando pelo caminho, 
um sacerdote e um levita ignoraram 
o moribundo, mas um samaritano, 
normalmente ignorado e despreza-
do pelos judeus por não fazer par-
te do povo escolhido, foi quem sal-
vou sua vida. A narrativa é marcante 
porque o samaritano não se importa 
em saber quem é a pessoa ferida ou 
por que ela estava daquele jeito. A 
prioridade era o socorro e a garan-
tia da vida. A mensagem claramente 
confronta as lideranças religiosas da 
época. Ao destacar um infiel como 
agente de transformação, o Mestre 
mostra como aqueles que estavam à 
frente do povo permaneciam longe 
da vontade de Deus. Além do reca-
do objetivo, a palavra é uma bússo-
la para se agir em amor e priorizar

NEM TODOS TEMOS AS MESMAS OPORTUNIDADES, 
MAS TODOS TEMOS O MESMO DESAFIO, O 

DE PERSEVERAR ANTE AS DIFICULDADES DO 
CAMINHO. E, COMO CRISTÃOS, ISSO É AINDA MAIS 
VERDADEIRO, POIS REFLETIR JESUS NA VIDA É SE 

GASTAR NO CUIDADO COM O PRÓXIMO

CAPA O MAL



Faz cem anos, mas parece que foi 
ontem. Essa é uma grande verdade 
em se tratando da Associação Be-
thel, primeira entidade filantrópi-
ca e sem fins lucrativos da Igreja 
Presbiteriana Independente do 
Brasil. Fundada em 1922, tempo 
em que, tal como hoje, o mundo 
passava por uma terrível pande-
mia, a da Gripe Espanhola, com 
milhões de mortos, uma grave cri-
se econômica e social e o aumen-
to considerável de órfãos, a ins-
tituição trouxe mudança de vida 
e renovou a esperança de milha-
res de meninos – e depois meni-
nas também – ao longo dos anos 
e hoje, além da assistência social, 
atua nas mais diversas áreas, da 
educação à saúde, do esporte à 
inclusão digital.

Tudo começou em Campinas 
(SP), por iniciativa de homens 
como os Revs. Othoniel de Cam-
pos Motta e Ceciliano José Ennes, 
Abraão de Moraes, Antônio Carlos 
de Campos e Nicolau Soares do 
Couto Escher. A princípio como 
asilo e orfanato. Em 1943, o traba-
lho foi transferido para Sorocaba 
(SP), já como orfanato.

Com o passar do tempo e a ade-
quação às mudanças na legisla-
ção, como a criação do Estatu-
to da Criança e do Adolescente, 
em 1990, foi alterada a forma de 
atendimento e estabelecido o atual 
sistema de Casas Lares. Mas não 
somente isso. Bethel acabou por 
se transformar no principal braço 
social da IPI do Brasil, responsá-
vel por implantar e gerir políticas 
sociais da denominação em vários 
pontos do país. 

Assim, ao mesmo tempo que 
estabeleceu uma sólida parceria 
com o poder público, constituiu 

unidades de prestação de serviço 
e se tornou referência no acolhi-
mento a crianças em situação de 
risco, a Associação Bethel assu-
miu a tarefa de educar, com unida-
des como o Centro Presbiteriano 
de Ensino (CPE) de Natal – RN; 
o Colégio Presbiteriano Eduardo 
Lane (CPEL) de Campinas -SP 
e um grande número de bolsas
distribuídas a alunos carentes;
de apoiar a terceira idade, com 
o projeto Viver Melhor de Pal-
mas -TO; de ensinar música clás-

CEM ANOS TRANSFORMANDO VIDAS

sica e orquestra para crianças em 
vulnerabilidade social na capital 
paulista; de alfabetizar jovens e 
adultos e promover artesanato 
e inclusão digital em Botucatu 
-SP; e, mais recentemente, de
apoiar pessoas que passam por 
tratamento oncológico em Belo 
Horizonte – MG com o projeto 
Oikós, em implantação. O que 
não muda mesmo é o compro-
misso de fazer tudo com princí-
pios cristãos e lutar pelo resgate 
da cidadania de tantos excluídos.

a revista da família 25
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com todos os tipos de programas de 
televisão, rádio, conteúdos impres-
sos e de internet. Mas é preciso fa-
zer um bom uso de tudo, o que pas-
sa por uma mudança do paradigma 
colonialista da indiferença e do pen-
samento de que não somos respon-
sáveis pelo que acontece ao redor e 
pela redução do atraso educacional, 
que se arrasta por anos, mas que pio-
rou nos últimos anos. “A defasagem 
é enorme, mas só será revertida caso 
sejamos renovados pelo Espírito de 
Deus e sigamos os passos de Jesus. A 
tragédia está aí, mas as oportunida-
des também”, completa Rodrigues.

MÃOS QUE ALIMENTAM E 
RECICLANDO VIDAS
Uma das justificativas mais comuns 
para a inércia diante da dor do outro 
é a falta de recursos e de voluntários 
para atender a tantas necessidades e 
enfrentar a complexidade dos pro-
blemas. Mas, para quem já militou 
na área com pouco e atualmente co-
manda iniciativas com grandes re-
cursos, pensar assim está na raiz do 
fracasso. “Essencial é a disponibili-
dade, a doação gratuita, a identifi-
cação com as lutas alheias e não se 
fechar dentro de um prédio, esque-
cendo a comunidade ao redor...Não 
precisamos de muita coisa para fa-
zer a diferença, basta estar atento às 
oportunidades e aproveitar o que está 
à disposição, mas é sub -utilizado”, 

orfanato e se especializou ao longo 
do tempo no acolhimento e cuida-
do a meninas e meninos órfãos, está 
completando 100 anos e se destaca 
cada vez pela diversidade de ações e 
de programas que têm no próximo, 
na pessoa humana, o foco de seus 
trabalhos. Há projetos nas áreas de 
assistência social, educação, saúde, 
esporte, meio ambiente, profissio-
nalização, música e inclusão digital 
espalhados por todo o país e que já 
transformaram a vida de milhares de 
pessoas. Esse processo é multiplicado 
com a assessoria prestada às igrejas e 
organizações que desejam desenvol-
ver ou fortalecer suas ações, sensi-
bilizando as comunidades e buscan-
do mais efetividade (veja mais sobre 
essa história no quadro à página 21.

“Recebemos a missão de acolher, 
cuidar, promover, preparar e integrar 
a pessoa como cidadão ou cidadã. O 
problema não são as dificuldades de 
se fazer isso, mas abandonar a tarefa. 
Omissão e indiferença são as princi-
pais causas de termos uma socieda-
de injusta e perversa”, diagnostica o 
Presb. Odacir Rodrigues, tesourei-
ro da Associação Bethel e Diretor 
Administrativo da Associação Be-
thel Casas e Lares. As mazelas nunca 
foram tantas e tão expostas, mas ele 
observa que hoje o número e quan-
tidade de igrejas também é muito 
maior, com mais evangélicos, gran-
de e diversificada inserção na mídia, 

A AÇÃO DE MUITAS IGREJAS VOLTA-SE PARA SI PRÓPRIAS, O QUE SE TORNA UMA 
VERDADEIRA AFRONTA A DEUS E AOS PRINCÍPIOS BÍBLICOS, COISA TÍPICA DE UM 
TEMPO QUE CONSAGROU UM EVANGELHO SEM CRUZ E CRISTÃOS SEM CRISTO. 

AFINAL, A RESPONSABILIDADE DA DESUMANIZAÇÃO NÃO PODE SER TERCEIRIZADA 
PELAS IGREJAS EVANGÉLICAS, AINDA QUE SEUS LÍDERES NÃO SE 

SINTAM RESPONSÁVEIS POR ELA

ensina o Rev. Rubens Renato Pereira. 
Como exemplo, ele cita os espaços 
das igrejas que, durante a semana, 
podem servir para apoiar e acolher 
pessoas: “Dois dias por semana, por 
apenas duas horas, abra a igreja para 
aqueles que estão em situação de rua 
tomarem um banho ou fazerem um 
lanche e verá a diferença que se fará. 
Ou estenda um varal certo dia para 
que roupas sejam doadas ou retiradas; 
ou faça de uma mesa um ‘mercado 
solidário’, onde se possa conseguir 
alimentos fora da cesta-básica; ou 
ainda promova um ‘dia de dignida-
de’, para que os interessados sejam 
orientados quanto a direitos, opor-
tunidades e deveres. Muito pode-
mos fazer, mesmo com quase nada”.

Com essa visão, nasceu em 2019, a 
partir de uma única célula da IPI de 
Rondonópolis, no interior do Mato 
Grosso, o projeto Reciclando Vidas. 
À época, a liderança propôs às células 
o desafio de elaborarem um projeto 
social dentro de um certo período e 
apresentarem fotos e vídeos da ação. 
Uma das células se propôs a reciclar 
materiais e transformar o dinheiro 
arrecadado em cestas básicas para 
pessoas carentes. A iniciativa deu tão 
certo que passou a ser um dos prin-
cipais programas sociais da igreja de 
300 membros, tornando-se referência 
na cidade. “Até a comunidade come-
çou a se envolver, levando doações 
durante a semana e no domingo, an-
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Servir, como bem ilustram as pa-
rábolas de Jesus, não é das tarefas 
mais simples. Requer entrega e 
doação. E não apenas do que so-
bra. Criar essa consciência e levar 
a igreja à sua prática tem sido o 
desafio da Secretaria de Ação So-
cial e Diaconia da IPI do Brasil. 
Para tanto, o ministério tem in-
vestido em diversos projetos pon-
tuais, como as campanhas nacio-
nais de arrecadação de alimentos 
e outros itens para vítimas das re-
centes enchentes que atingiram 
o Sudeste, o Nordeste e o Norte 
do país. O último deles foi o SOS 
Chuvas para Pernambuco, em ju-
nho. Também há os contínuos, com 
destaque para o Projeto Maná, de 
segurança alimentar, e o Projeto 
Água da Vida, que distribui filtros
de barro nas comunidades onde 
as pessoas não têm acesso a água 

limpa para uso doméstico nem 
para beber.

Igualmente importantes são as 
ações de conscientização promo-
vidas principalmente na inter-
net e nas redes sociais. Temáticas, 
elas usam datas e acontecimentos 
marcantes para tratar dos mais 
diversos assuntos e falar sobre 
a importância da qualidade de 
vida. Assim, junho virou o Mês 
do Verde, em defesa do meio am-
biente. Antes, houve o Faça Maio 
Laranja Bonito, fortalecendo o 
combate ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 
Também são comuns as campa-
nhas sobre saúde e valorização 
e respeito à mulher.

Mas o propósito não é o de fa-
zer e realizar tudo e, sim, multi-
plicar. Nesse sentido, a Secretaria 
aposta na qualificação das igrejas 

PREPARANDO A IGREJA PARA SERVIR

como forma de facilitar a práti-
ca diaconal e a ação social. Para 
tanto, realiza congressos e treina-
mentos periódicos de capacitação, 
como o Eis-me Aqui!, um intensi-
vo de fim de semana, já realizado 
para o pessoal da Região Centro 
Oeste, em Campo Grande -MS, 
e Nordeste 1, em Fortaleza - CE. 
Aberto a toda a igreja, o encon-
tro conta com dinâmicas, pales-
tras, oficinas, oração e debates. 
Só que não fica apenas na teoria, 
mas faz os participantes arrega-
çarem suas mangas e gastarem os 
sapatos nas ruas, levando à práti-
ca. Todo e qualquer esforço é vá-
lido. Afinal, quem pratica deve 
entender que pode até não saber 
quem é o sedento para quem está 
oferecendo o copo de água, mas 
poderá ter a confiança de que será 
o próprio Jesus que o receberá.
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marcos stefano, jornalista 
em são paulo, sp

tes dos cultos. Com isso, promove-
mos consciência ambiental, com a 
separação de materiais recicláveis e, 
além da assistência social, abrimos 
portas para o anúncio do evangelho, 
pois cada família atendida, se desejar, 
recebe junto com a cesta básica ora-
ções”, explica o Rev. Daniel Dutra, 
pastor da IPI de Rondonópolis. No 
primeiro ano, plástico, ferro e alu-
mínio arrecadados foram revertidos 
em 500 cestas-básicas. No segundo 
ano, esse número subiu para 700.

Outro local que tem sido impac-
tado pelo amor de Deus é Caicó, no 
interior do Rio Grande do Norte. 
Muito devido ao trabalho diaconal 
e social da IPI de lá. Com 98 mem-
bros, a igreja tem transformado a vida 
de muita gente com projetos como 
o Cesta do Amor, de arrecadação de 
alimentos para famílias da comuni-
dade e a distribuição de cestas bási-
cas. Somente nesses anos de pande-
mia, foram distribuídas 4 toneladas 
de alimentos para famílias de Caicó 
e para as cidades vizinhas de Cruze-
ta e São Mamede. “Nossa alegria é 
saber que o evangelho de Jesus tem 
sido apresentado de maneira integral 
e ver as pessoas serem abençoadas em 
todas as necessidades”, conta o Rev. 
Francisco Alberto Pimentel Soares, 
pastor da IPI em Caicó. 

Nem mesmo as limitações finan-
ceiras e a falta de parcerias, por não 
se tratar da religião dominante na 
região, impediram o trabalho de se 
tornar referência no Seridó Potiguar. 
Tanto que ele cresce e se diversifica. 
Por um lado, com a construção de 
cisternas para famílias da zona rural 
de Caicó e Cruzeta. Por outro, com a 
distribuição de cerca de 120 refeições 
a cada sábado para pacientes, acom-
panhantes e motoristas que vêm de 

cidades vizinhas do Rio Grande do 
Norte e da Paraíba, para fazer diálise 
no hospital local. Projeto que rece-
beu o oportuno e inspirador nome 
de “Mãos que Alimentam”.

É surpreendente perceber como a 
experiência real com Cristo transfor-
ma pessoas amarguradas e sem dire-
ção em outras com a capacidade de 
entregar a vida em resgate da con-
dição de marginal do seu semelhan-
te. Ao analisar esse processo, a Rev. 
Ana Isaura Souza lembra a história de 
um adolescente que havia sido preso 
como cúmplice em um homicídio. 
Na casa de recuperação à qual foi 
enviado, teve um poderoso encon-
tro com Jesus, a ponto de confessar 
à juíza que não era cúmplice, mas o 
autor do crime. “A Palavra não pode 

ficar encastelada, ministrada apenas 
para agradar os frequentadores dos 
cultos nos templos. Precisamos viver 
a verdadeira religião, da qual falou 
Tiago, e sair muros afora. Os diá-
conos e diaconisas devem entender 
que não são chamados apenas para 
serem porteiros ou seguranças nos 
cultos. Veja bem, não há problema 
nenhum em desempenhar tais fun-
ções, mas a tônica do ministério não 
é decoração, limpeza ou organização 
de eventos, e sim a misericórdia! O 
campo da igreja é o mundo”, finaliza.
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COMPORTAMENTO CONFIANÇA E CORAGEM

quem foi

raabe não teve um passado espetacular, mas sua coagem e fé mudaram sua vida

raabe

e por que foi
importante?
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aabe, um nome de importância 
ímpar na narrativa bíblica, uma 
mulher cuja história de vida traz 
grandes ensinamentos a ponto de 

causar uma reviravolta em nossos pensamentos 
e preconceitos conforme nos aprofundamos 
no texto do livro bíblico de Josué, capítulos 2º
e 6º. O evento da conquista da cidade de Jeri-
có pelo povo de Israel e dirigido por seu líder 
Josué rumo à terra prometida aconteceu após 
eles atravessarem o rio Jordão. Jericó foi a pri-
meira cidade inimiga que encontraram, era um 
centro estratégico com muitas riquezas, rodea-
da por muralhas altas e poderosas, que abriga-
va em seu interior os cananeus. Tinha um rei, 
serviço secreto de inteligência e um poderoso 
exército. Os israelitas, pelo contrário, era um 
agrupamento de tribos descendentes de escra-
vos que haviam fugido da escravidão do Egito.

Como é que um grupo de escravos e filhos 
de escravos poderiam conquistar o território 
de Canaã se a primeira cidade parecia incon-
quistável? 

É aqui que entra a história de uma mulher 
chamada Raabe. Ao analisar sua trajetória de 
vida, ficamos admirados pelo fato de as Sagra-
das Escrituras fazerem dessa prostituta um dos 
exemplos mais marcantes da Bíblia. Ela perten-
cia ao povo cananeu, um povo pagão e idólatra, 
era destemida e popular, e habitava dentro dos 
muros de Jericó sendo dona de um prostibu-
lo bem frequentado por vários comerciantes, 
viajantes, mercadores locais e forasteiros. Há 
que se destacar que a casa de Raabe era o local 
de onde vinha seu sustento e de toda sua famí-
lia. Por fim foi uma pessoa cuja profissão era 
indigna aos olhos de toda sociedade.

Como se dá no decorrer dessa história a liga-
ção de Raabe com o povo de Israel? 

Estando Israel no acampamento do vale das 
Acácias, Josué envia secretamente dois espias 
para observarem a terra, e especialmente a ci-
dade de Jericó. A infiltração desses espias não 
era uma missão simples, demandava coragem e 
fé para colher as informações necessárias, pas-
sar por despercebidos e retornar salvos para o 
acampamento com as notícias. Uma vez den-
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tro dos muros, eles escolhem o melhor local 
para obterem seus propósitos, e se dirigem 
para casa de Raabe e pernoitam ali. É claro que 
dois desconhecidos em meio a tantos frequen-
tadores geram curiosidades, falatórios, con-
versas e a notícia sobre eles de alguma forma 
logo chega aos ouvidos do rei de Jericó, que 
exige que sejam entregues. Ao invés disso, ela 
os esconde no eirado de sua casa e antes que 
dormissem vai até eles e diz: “Bem sei os gran-
des feitos do Deus de Israel no Egito, na travessia 
do Mar Vermelho, e na morte dos reis dos amor-
reus e a destruição dos seus exércitos e tememos”, 
mostrando-se conhecedora dos grandes fei-
tos do Deus de Israel. Como tinha essas in-
formações? É bem provável que tenha ouvido 
essas histórias através dos frequentadores da 
sua casa e passou a acreditar verdadeiramen-
te no Deus dos hebreus. Ao saber, pelos es-
pias, que Jericó seria tomada, os convence de 
que está do lado da causa de Israel e negocia 
sua proteção e de sua família no momento do 
combate, para que não fossem mortos, uma 
vez que usara de benevolência salvando suas 
vidas. O combinado com os espias consistia 
em colocar um fio escarlata dependurado em 
sua janela, como o sinal para que Raabe e sua 
família fossem salvos.

Ela acreditava na vitória do povo de Israel, 
por ser poderoso em guerra devido ao Deus 
que controlava sua história. Tinha desenvolvi-
do um saudável temor do Senhor dos Exérci-
tos e queria firmar uma aliança com Ele, bem 
como tornar-se parte da nação hebraica. Sua 
história está relatada em alguns livros da Bíblia.

Em Mateus 1.5 temos a descrição desta mulher 
como sendo da genealogia de Jesus. Casou-se 
com Salmon e tornou-se inclusivamente da fa-
mília do rei Davi. Raabe foi transformada por 
sua fé e coragem, motivos pelos quais foi aceita 
no povo de Deus, e recebeu o direito de fazer 
parte da linhagem de Jesus. Ela também é ci-
tada no livro de Tiago, e em Hebreus é a única 
mulher colocada na moldura dos heróis da fé.

Deus quer nos ensinar através da história 
de Raabe o genuíno princípio entre fé e obras. 
Ela creu e confessou sua fé no poder de Deus. 
Esse ato de confiança transformou-se numa 
ação decisiva em favor do povo eleito. O tex-
to também nos desafia e ensina que devemos 
olhar para as pessoas sem julgamentos ou pre-
conceitos, pois foi isto que os espias fizeram 
ao procurar a casa da prostituta. Raabe se tor-

nou um referencial de coragem vencendo os 
preconceitos e tantos outros desafios ficando 
do lado de Deus, garantindo assim sua sobre-
vivência. Ela enfrentou a discriminação por 
ser mulher em uma época difícil, desafiou as 
autoridades e não se abateu. Mesmo pressio-
nada, arriscou-se por um bem maior. Embora 
fosse uma pecadora pública, foi em busca de 
uma vida centrada na confiança de que o Deus 
que faz diferença em tudo proporcionaria que 
superasse as dificuldades e se tornasse uma 
pessoa admirável. Verdadeiramente o texto 
mostra uma mulher muito intensa, esperta, in-
teligente e sagaz, que se tornou extremamente 
importante e que sabia esperar o tempo certo 

para tomar decisões. Foi instrumento no agir 
de Deus para conquista de Canaã. 

A história desta notável mulher é como um 
grito ecoando pelos arredores. Onde pisam os 
nossos pés também passam muitos que ain-
da não conhecem o Cristo Salvador e nos faz 
refletir sobre a importância das mulheres na 
sociedade atual, desafiando-nos a sermos mais 
participativas, batalhadoras, exercendo o pro-
tagonismo nas ações realizadas, mesmo com 
os indícios e heranças do sistema social pa-
triarcalista no dia a dia. 

Independentemente de sermos homens ou 
mulheres, estudar a vida de Raabe nos pro-
voca a sermos instrumentos do agir de Deus 
na transformação da sociedade. Encaremos o 
desafio de ser sal e luz e, por Cristo, aprovei-
temos as oportunidades por Ele concedidas.

marli de goes menino lopes, pastora auxiliar 
da ipi jardim de oração, imperatriz, ma, e 
secretária pastoral do presbitério do norte

INDEPENDENTEMENTE DE SERMOS 
HOMENS OU MULHERES, ESTUDAR A 

VIDA DE RAABE NOS PROVOCA A SERMOS 
INSTRUMENTOS DO AGIR DE DEUS NA 

TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE

COMPORTAMENTO CONFIANÇA E CORAGEM
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para manter um relacionamento saudável e duradouro é preciso honestidade como estilo de vida

HISTÓRIA GOVERNOS
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pergunta é relevante e, antes de mais nada, 
já dou a resposta: não! Não há um mo-
delo de Deus para os sistemas políticos,
econômicos ou socioculturais.

A resposta à pergunta foi dada, mas 
precisa ser justificada. Por que não? Vamos à Bíblia 
para começar. Quando lemos o Antigo Testamento, 
encontramos dois modos de governo do povo de Is-
rael: o tribalismo (livro de Juízes e parte de Samuel) 
e a monarquia (parte de Samuel, Reis e Crônicas). A 
passagem do tribalismo para a monarquia não foi um 
processo simples. Em 1 Samuel 8 lemos que os anciãos 
de Israel pediram a Samuel um rei, e o motivo que de-
ram foi a eventual corrupção e incapacidade dos fi-
lhos de Samuel em continuar a liderar o povo de Israel 
(1Sm 8.3). Mas quem era Samuel? Um sacerdote-juiz, ou 
seja, um líder carismático (no sentido sociológico: a 
pessoa que lidera pelo seu carisma pessoal, pela sua 
capacidade de convencer as pessoas a respeito de sua 
capacidade). A reação inicial de Samuel foi de indig-

a

por júlio paulo tavares mantovani zabatiero

EXISTE UM 
MODELO DE

deus para 
o governo
DA TERRA?
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nação, mas ele acabou consultando 
a Deus para descobrir o que fazer. E 
a resposta que ele entendeu ter re-
cebido de Deus foi: o pedido de um 
rei não era uma rejeição de Samuel, 
mas uma rejeição de Deus da parte 
dos líderes do povo. Mas Deus dis-
se a Samuel para dar um rei ao povo 
(1Sm 8.7-9), que teria de arcar com as 
consequências de tornar Israel uma 
monarquia: o rei seria um explorador 
do povo e exploraria o povo dentro 
do “direito” (1Sm 8.10-18).

Bem, parece que tudo está resolvi-
do: rei humano é rejeição do rei di-
vino. Parece que a “teocracia” ven-
ceu a “monarquia”, mas não é bem 
assim. Primeiro, porque o governo 
de Deus em Israel não era uma “teo-
cracia”, mas um governo tribal (lide-
rança dos anciãos das famílias mais 
importantes) e religioso (juízes e sa-
cerdotes). Segundo, porque em 2 Sa-
muel 7 encontramos uma versão um 
pouco diferente dessa questão do rei. 
Davi, que já era rei, pede ao profe-
ta Natã que consulte a Deus sobre 
a construção do Templo (a casa de 
Deus). Natã, primeiro, diz que tudo 
o que o rei quiser fazer será bem fei-
to (2Sm 7.1-3). Depois, porém, Deus 
fala com Natã e ele muda de ideia. 
Diz que Davi não deverá construir 
um Templo porque o próprio Deus 
é que construirá uma “casa” para ele
(2Sm 7.4-7). A partir do verso 8, o pro-
feta dá uma mensagem que ele rece-
beu de Deus para Davi: Deus fará a 
família de Davi governar para sem-
pre em Israel. O verso 16 diz: “Porém
a tua casa e o teu reino serão firmados 
para sempre diante de ti; teu trono será 
estabelecido para sempre”.

E agora? Deus ficou a favor da mo-
narquia? Eu prefiro olhar para o tex-
to de 2 Samuel 7 de outra maneira. 
Entendo que é um texto irônico. A 
mensagem de Deus para Natã e Davi 
não deve ser entendida de modo li-
teral, porque Deus não se compro- jo
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texto mais famoso: “Então, Pedro e os 
demais apóstolos afirmaram: Antes, im-
porta obedecer a Deus do que aos homens” 
(At 5.29). Este e outros textos bíbli-
cos serviram de base para o que os 
reformadores chamavam de “direito 
de resistência” contra o governante.

Bem, está na hora de terminar. É 
claro que o que disse aqui é só um 
pequeno começo de resposta. Mas 
para estimular você a fazer sua pró-
pria pesquisa, uma citação de Cal-
vino: “Na verdade, a melhor forma 
de governo encontra-se onde existe 
uma liberdade bem regulada e desti-
nada a durar; considero que quem se 
encontra em tal condição deve con-
siderar-se feliz e cumprir o seu dever, 
empenhando-se para mantê-la” (Ins-
tituição da Religião Cristã. São Paulo: 
UNESP, 2009, IV.20.8 – tomo 4, ca-
pítulo 20, parágrafo 8).

Calvino não defende um modelo 
de governo específico. Ele defende 
que a liberdade do povo seja manti-
da pelos governantes. Ele defende 
que o povo resista quando necessá-
rio for, pois: “O Senhor, portanto, 
é o rei dos reis, e a ele devemos ou-
vir acima de todos tão logo abra sua 
boca. De forma secundária, deve-
mos estar sujeitos aos homens que 
têm preeminência sobre nós, mas 
somente sob a autoridade de Deus. 
Se as autoridades ordenam algo con-
tra o mandamento de Deus, deve-
mos desconsiderá-la completamente, 
seja quem for o mandante. Não se 
faz qualquer injúria ao magistrado, 
por mais elevado que seja, quando o 
submetemos ao poder de Deus, que 
é o único verdadeiro” (Instituição da 
Religião Cristã, livro IV.20.23).

Minha resposta foi dada. Minhas 
justificativas apresentadas. E você, 
como você responderia esta questão?

júlio paulo tavares mantovani 
zabatiero, teólogo, coordenador 
e professor da fatipi

mete dessa maneira com nenhum ser 
humano. Como eu posso dizer isto? 
Bem. Voltemos a 1 Samuel: “Portanto, 
diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, 
dissera eu que a tua casa e a casa de teu 
pai andariam diante de mim perpetua-
mente; porém, agora, diz o Senhor: Lon-
ge de mim tal coisa, porque aos que me 
honram, honrarei, porém os que me des-
prezam serão desmerecidos” (1Sm 2.30). 
Esta é uma fala de Deus dirigida ao 
profeta Eli, mas vale o princípio que 
ela apresenta. Deus não se compro-
mete com “pessoas” ou com “mo-
dos de governo”. Ele se compromete 
com a justiça e a fidelidade, com a 
sua própria honra (“glória” é sinô-
nimo de “honra” na Bíblia). Preciso 
ir ao Novo Testamento, mas deixo 
uma dica para você: leia Ezequiel 13 
e você verá que há profetas e “falsos 
profetas”. Nem tudo o que um pro-
feta diz (mesmo dentro da Bíblia) é 
de fato o que Deus quis que ele dis-
sesse. É preciso discernir!

Bem, e o que o Novo Testamento 
fala sobre modelo de governo? Nada. 
O texto mais famoso é o de Romanos 
13.1-7 e não fala nada sobre modelo 
de governo. Diz que as pessoas pre-
cisam se submeter às autoridades, 
porque toda autoridade, em última 
instância, “vem de Deus”. E Paulo es-
creve isto no mundo governado pelo 
Império Romano – cujo modelo de 
governo variava historicamente en-
tre “república”, “monarquia” e “prin-
cipado”. O princípio teológico é: há 
necessidade de autoridade para que 
a vida em sociedade não descambe 
para o mal, então Deus determina 
que se obedeça à autoridade. Mas 
Deus também estabelece limites para 
a autoridade: ela deve recompensar 
o bem e castigar o mal – e não vice-
-versa. A autoridade, seja ela em que 
modelo de governo for, não tem o
direito de fazer o que quiser. Mas o 
Novo Testamento também aprova 
a resistência contra autoridades. O 
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democracia, em seu significado mais profundo, não deve ser apenas uma utopia, mas, sim, a realidade da sociedade 

A jovem democracia 
brasileira

importante lembrar 
seus principais funda-
mentos a partir da ori-
gem do conceito de de-
mocracia que surgiu na 
Grécia antiga, em 510 

a.C., quando um aristocrata progres-
sista, Clístenes, iniciou uma rebe-
lião que derrubou o último tirano 
em Atenas. A partir desse momen-
to, o povo passa a ter participação 
nas decisões políticas.

Conhecer a origem das ideias, 
conceitos e palavras é fundamen-
tal para poder entender melhor o 

é

o atual sistema democrático brasileiro ainda é muito novo,
completou apenas 35 anos. em 1985, o país encerrava um

período de 21 anos de regime militar. três anos depois, com a 
promulgação da constituição de 1988, voltamos a ter estado 

democrático de direito. 

DEBATE DEMOCRACIA

presente e pensar sobre o futuro. 
Fica claro que avançamos bastante 
em relação às "democracias gregas" 
onde nem todos eram considera-
dos cidadãos aptos ao governo "de 
todos". As mulheres, escravos, mi-
grantes não eram considerados ci-
dadãos, e estes constituíam parcela 
significativa da sociedade.

Para lembrar o Dia Internacio-
nal da Democracia, trazemos esse 
debate. Você conhece o que ela re-
presenta? Ter um regime democrá-
tico é tão importante assim para a 
sociedade?

UTOPIA  REALIDADE
democracia, de forma simplificada, 

significa o governo do povo. 
isso é uma grande utopia ou uma 

realidade?

A primeira coisa importante é não 
ver a democracia “de forma simplifi-
cada”, pois ela merece sempre muito 
mais cuidado do que isso. Vivemos 
numa era de simplificações, que anda 
levando o mundo para um lugar mui-
to ruim com tudo isso. Contudo, tal-
vez analisando a coisa de um modo, 
digamos, mais “didático”, o mundo, 

donatas dabravolskas
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especialmente o Ocidente, levou sé-
culos para chegar até à democracia 
tal como a temos. Se ela não é um re-
gime perfeito, certamente é o menos 
ruim de todos eles e onde a vontade 
popular, ao menos da maioria, pode 
ser efetivamente respeitada e cum-
prida, desde que o jogo tenha sido 
jogado corretamente. Entretanto, 
pelo fato de a democracia ser mui-
to mais do que eleições, precisamos 
de efetiva democracia participativa 
e não apenas representativa. Talvez 
ela seja uma utopia, como muitas ou-
tras coisas no mundo também são, e 
acho falsa a linha que separa utopia 
e realidade desse modo. No fundo, 
sem maniqueísmo, seria muito mais 
interessante pensarmos numa uto-
pia realista ou utopia do real. Acho 
que seria o caminho. 

marcio gimenes de paula, 
professor do departamento 
de filosofia da universidade 

de brasília e membro da igreja 
episcopal anglicana do brasil 
(catedral da ressurreição, 
brasília-df)

Se considerarmos a origem da pala-
vra no grego, “Demos” = povo e Kra-
tos = poder, a rigor, democracia, em 
seu significado mais profundo, é uma 
realidade sonhada, mas ainda longe 
de ser real. Assim, vejamos: a Grécia, 
mais especificamente Atenas, conhe-
cida como o berço da democracia, 
considerava a cidadania democrática 
aquela exercida apenas por homens, 
filhos de pai e mãe atenienses, livres 
e maiores de 21 anos, portanto, ex-
cluíam de qualquer participação po-
lítica as mulheres, os estrangeiros, 
e os escravos. Nos governos demo-
cráticos, em geral, tanto na história 
antiga, como moderna, a cidadania 
democrática era exercida apenas por 
uma elite. Só mais recentemente, nos 
séculos XIX e XX, movimentos a 

favor do sufrágio universal vieram 
tornar a democracia mais inclusiva.

No seu mais famoso discurso, co-
nhecido como “Discurso de Gettys-
burg”, Lincoln termina com as histó-
ricas palavras: “...que todos nós aqui 
presentes solenemente admitamos que 
esses homens não morreram em vão, 
que esta nação, com a graça de Deus, 
renasça na liberdade, e que o gover-
no do povo, pelo povo e para o povo 
jamais desapareça da face da Terra.” 
(Abraham Lincoln - 19 de novembro 
de 1863 - Cemitério Militar de Gettys-
burg - Pensilvânia, Estados Unidos)

Como sabemos, os direitos civis 
dos negros nos Estados Unidos, a des-
peito de ser considerada a mais sóli-
da democracia do mundo, até hoje 
é questionado.

rev. assir pereira, presidente 
da fundação eduardo carlos 
pereira, pastor jubilado da ipi 
do brasil

DEMOCRACIA
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.
INSTITUIÇÃO BEM COMUM

uma democracia é feita de princípios, 
valores e instituições que buscam o 

bem comum?

A política – e aqui podemos colo-
car a democracia – tem, em uma de 
suas primeiras definições, ainda no 
pensador grego Aristóteles, a busca 
pelo bem comum como uma tarefa 
da vida na cidade. Isso não deixa 
de ser verdade. Contudo, com o 
passar do tempo, os homens per-
cebem que, em muitas ocasiões, a 
política também é constituída de 
outros componentes e se tornam 
menos ingênuos em sua percepção 
sobre ela. Sem dúvida, a democra-
cia precisa de princípios e de insti-
tuições sólidas. Podemos observar 
que os inimigos da democracia, em 
geral, a usam para, uma vez alcan-
çado o poder, destruí-la. Inimigos 
da democracia não gostam nem de 
princípios (embora, em alguns ca-
sos, até recitem versículos da Bíblia) 
e nem de instituições, pois prefe-
rem a afirmação populista da sua 
facção e interesse privado. Esse é 
um bom alerta para separarmos o 
joio do trigo.

prof. márcio

Sim. A famosa frase de Lincoln, que 
termina o discurso acima, “governo 
do povo, pelo povo e para o povo”, 
pressupõe isso. A maioria das demo-
cracias no mundo hoje possui regime 
republicano, seja ele presidencialis-
ta, ou parlamentarista. Como o pró-
prio nome diz, República, do Latim, 
“Res” = coisa, “publica” = pública”, 
ou seja, “coisa pública”. Assim uma 
República democrática tem como 
fundamento um governo, cujo bem 
comum está acima de interesses par-
ticulares, de classes, grupos, corpo-
rações ou famílias. Isto é o que a pa-
lavra pressupõe.

rev. assir

LIBERDADE  TRANSPARÊNCIA
em relação à democracia, o que 
mais falta no brasil: liberdade 

de expressão e de imprensa, 
transparência na gestão dos 
recursos públicos, acesso à 

informação ou livre manifestação 
política?

Há um discurso falso, propaga-
do até mesmo por autoridades ma-
liciosas, sobre a falta de liberdade 
de expressão no Brasil. Curiosamen-
te, usa-se isso não para manifestar 
uma opinião – que é o que garante 
a Constituição – mas para semear 
preconceitos e ódio. Já dizia o filó-
sofo Karl Popper que a democracia 
não pode tolerar os intolerantes, sob 
pena de colocar em risco a democra-
cia de todos nós. Também de modo 
curioso muitos dos que reclamam da 
falta de liberdade de imprensa são 
os mesmos que colocam tudo sob 
sigilo sempre que podem, ou seja, 
impedem o acesso à informação da 
população. Fazem o mesmo com 
recursos públicos, que passam a se 
chamar “orçamento secreto”. Veja 
o tamanho da incoerência e a quem
serve tal discurso.

prof. márcio

Alcançamos estágios e avanços em 
todas estas áreas, mas ainda falta em 
algumas delas conquistar o verda-
deiro sentido da palavra democra-
cia e liberdade. Um exemplo é a Lei 
nº 12.527 que regula o acesso dos ci-
dadãos às informações públicas e o 
direito constitucional que todo ci-
dadão e cidadã tem de saber como 
seus representantes estão cuidan-
do do bem comum, lei sancionada 
em 18 de novembro de 2011, que até 
hoje a maioria desconhece. Eu era 
conselheiro do Conselho Nacional 
de Transparência Pública e Contra 
a Corrupção, quando esta Lei foi 
encaminhada por este Conselho ao 
Congresso Nacional, criando o Portal 
da Transparência Pública em todos 
os níveis de governo e em todos os 

poderes da República. Acredito que 
uma parcela ínfima da população já 
acessou este Portal. Falta à popula-
ção em geral cobrar das autoridades 
o dever de prestarem contas de seus 
atos e de comunicarem por todos os 
meios o que fazem com aquilo que 
o povo lhes delegou.

rev. assir

REDES SOCIAIS  INFLUÊNCIA
as redes sociais são uma realidade 

e sua influência no debate 
democrático é grande. atualmente 
elas têm sido mais positivas ou mais 

negativas? por quê?

Penso que, apesar de tudo, elas são 
positivas. Eles podem colocar luz em 
muitas coisas que ficavam ocultas e 
sem interesse da grande imprensa na 
sua divulgação. Contudo, elas não 
são um território livre, onde tudo 
se pode fazer. E no atual momen-
to, dado o seu poder, elas podem ser 
capturadas por grupos com forte po-
derio econômico e político que mu-
dam a sua rota e, nesse sentido, elas 
passam a espalhar um lado negativo 
e falso. Aqui também é preciso cau-
tela, sabedoria e, uma vez mais, não 
ficar repetindo as coisas como papa-
gaio. Checar as fontes e, novamente, 
separar o joio do trigo.

prof. márcio

Não tenho dúvida que as redes são 
poderosíssimas. Elas têm sido usadas 
para elevar ao poder e para derrubar 
do poder. Têm sido usadas para o 
bem e para o mal; trazem para perto 
quem está longe e muitas vezes dis-
tanciam quem está perto. A palavra 
sempre teve este duplo poder, só que 
no passado eram transmitidas oral-
mente, levava tempo para chegar ao 
destino. Hoje digitalmente, chegam 
ao destino em segundos. Quando nos-
so dedo toca o “Enter”, disparamos 
um gatilho de alcance inimaginável, 
para o bem e construção ou para o 
mal e destruição. Parece que a natu-
reza humana se inclina mais ao pra-
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zer pelas notícias negativas, o que 
nos leva a  achar que são mais nega-
tivas. Quantas coisas foram criadas 
para o bem e têm sido usadas para 
o mal. Não podemos permitir que 
este bem maravilhoso que são as mí-
dias sociais se tornem um mal. Tudo 
depende do uso que fazemos delas.

rev. assir

ALGORITMOS  RADICAIS
algoritmos estabelecidos nas 
redes sociais podem direcionar 
as discussões de uma sociedade. 
uma exposição constante pode 

transformar pessoas moderadas em 
radicais?

Não sou um especialista em inteli-
gência artificial e numa discussão mais 
tecnológica do papel dos algoritmos 
mas, como cidadão, percebemos dia-
riamente o quanto eles podem indu-
zir determinadas posições. Grandes 
corporações e candidatos poderosos, 
não gratuitamente, possuem grande 
interesse neles. Vale aqui novamente 
a cautela e a clara percepção para não 
sermos enganados. Uma vez mais, a 
avaliação dos fatos e tendências na 
sua totalidade.

prof. márcio

Algoritmo tem sido definido como 
“uma sequência finita de ações exe-
cutáveis que visam obter uma solução 
para um determinado tipo de proble-
ma.” Frequentemente é comparado 
a uma receita que uma vez elaborada 
passa a ser repetida. Uma mensagem 
repetida à exaustão pode transfor-
mar uma opinião que parecia estar 
cristalizada. Lembra do ditado “uma 
mentira repetida muitas vezes acaba 
virando verdade”? Estamos cansados 
de ver notícias repetidas pela inter-
net, que levaram multidões a atitudes 
e comportamento que nunca fizeram 
parte de seu caráter e personalidade.

rev. assir

FAKE NEWS  DECISÕES
notícias falsas e impulsionamento 

artificial de postagens e 
comentários são algumas das 

possíveis estratégias usadas por 
pessoas mal-intencionadas. podemos 
usar informações de redes sociais 

para tomar decisões?

Evidentemente, não. É preciso fil-
trar tudo que chega em nossas redes 
sociais, tal como devemos fazer tam-
bém com jornais, revistas e televi-
são. Não é por haver recebido algo 
no meu celular que ele é verdadei-
ro, nem mesmo se minhas bondo-
sas tias enviaram a suposta notícia 
no grupo familiar de mensagens. Há 
bons serviços de checagem de Fake 
News em vários sites abalizados. Re-
comendo fazer tal consulta antes de 
qualquer decisão.

prof. márcio

Notícias falsas têm servido como 
instrumento para denegrir a imagem 
de um candidato, por exemplo, numa 
eleição. Um exemplo clássico, mui-
to citado, foi o da eleição americana 
onde a candidata Democrata Hillary 
Clinton saiu derrotada. Indícios de 
interferência externa, disseminando 
notícias falsas sobre a candidata, te-
riam favorecido seu adversário. Está 
claro que informações trazidas pe-
las redes sociais influenciam as deci-
sões. É bom deixar claro que, tanto 
para o bem como para o mal, mui-
tas decisões foram tomadas a partir 
de informes recebidos pelas redes. 

rev. assir

IGREJA  CIDADANIA
é importante que a igreja auxilie 

os cristãos na sua formação 
cidadã para serem vozes ativas na 

sociedade?

Certamente. A igreja, como ins-
tituição, não escolhe pelas pessoas, 
mas pode fornecer a cada uma delas 
os critérios para tal posicionamento. 

Há inúmeros exemplos no decorrer 
da história de momentos em que a 
igreja foi fundamental em importan-
tes processos sociais. Infelizmente 
isso também ocorreu, em algumas 
ocasiões, para coisas ruins. É preciso 
que tenhamos a sabedoria para usar 
os valores cristãos na construção de 
uma sociedade mais justa e fraterna 
para todos.

prof. márcio

Não só é importante, como é dever 
da igreja preparar seus fiéis para res-
ponsabilidade como cidadão. Lembra 
da mensagem de Jesus: “Dai a César 
o que é de César e a Deus o que é de 
Deus”? Pois bem, Jesus nos chama 
para sermos cidadãos do seu Reino e 
é isto que nos torna bons cidadãos da 
Pátria. Este foi um dos papéis mais 
importantes dos profetas do Antigo 
Testamento. Toda vez que as auto-
ridades faltavam com seus deveres 
de bem servir a nação e o povo, lá
estavam os profetas para denunciar 
estes desvios. Antes de permitir que 
o mundo mude a igreja, a igreja deve 
mudar o mundo. A Oração Sacerdo-
tal de Jesus é clara: “Pai, não peço
que os tires do mundo e, sim, que
os livres do mal.” Jesus nos chama
para sermos agentes de transforma-
ção do mundo.

rev. assir

ELEIÇÕES  IGREJA
contribuir com a democracia é 

participar das discussões e decisões 
da sociedade. a igreja deve lançar 

candidatos para defender seus 
interesses?

Pessoas da igreja, tal como qual-
quer outra pessoa da sociedade em 
geral, podem se candidatar. O proble-
ma, na minha ótica, não reside nisso. 
Contudo, sou contrário à igreja ins-
titucional lançar candidatos, nomes 
ou apoiar esse ou aquele nome em 
específico. Individualmente pode-
mos e devemos fazê-lo, mas não no 
nome da nossa denominação. A igre-

DEMOCRACIA
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ja contribuiria muito mais se desse 
os parâmetros do que esperamos do 
que efetivamente indicar nomes ou, 
ainda pior, usar o seu rebanho como 
massa de manobra para líderes que, 
muitas vezes, não mostram qualquer 
escrúpulo e apenas possuem um in-
teresse eleitoreiro.

prof. márcio

A igreja é chamada sim para par-
ticipar das discussões e decisões da 
sociedade. A igreja não deve lançar 
candidatos, mas seus membros de-
vem se lançar candidatos se para tal 
forem chamados e vocacionados. Uma 
vez eleitos, jamais devem estar lá, nas 
esferas de poder, para defender inte-
resses da sua igreja. Não, eles foram 
eleitos para defender o interesse da 
população e do país, para defender o 
direito e a justiça. Fazendo isso, eles 

estarão defendendo os interesses da 
Igreja de Cristo, que não são outros 
senão o Direito, a Justiça e o Bem-
-estar da nação. Como nosso Senhor 
Jesus foi o Sol da Justiça, como cida-
dão do Reino, devem estar lá para
brilhar como o sol da justiça.

rev. assir

DEMOCRACIA  FORTE
o que deve ser feito para o

fortalecimento da democracia no 
brasil?

Como eu disse, precisamos pen-
sar numa democracia plena e parti-
cipativa. Democracia não é algo ape-
nas para a hora da eleição, mas algo 
para ser vivido no dia a dia. Ela está 
presente na fila do ônibus, no pre-
ço do pão, na escola, na saúde. Ain-
da mais: somos nós quem a fazemos 

efetivamente. Penso que o caminho 
vai por aí.

prof. márcio

Como cidadão do Reino de Jesus e 
cidadão da Pátria, devemos levantar 
nossas vozes contra a injustiça, con-
tra a usurpação do direito, contra a 
corrupção, contra os desmandos. So-
mos os porta-vozes da paz. Jamais po-
demos nos esquecer que sem justiça 
não há paz. Lembra do Salmo 85.10? 
“A justiça e a paz se beijaram”. A máxima 
que embalou a Revolução Francesa: 
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, 
deve nos inspirar sempre. Se nossa 
voz não se calar contra as fogueiras 
de vaidades que se tornou a política 
em nosso país, com certeza, estare-
mos sendo fortes agentes de forta-
lecimento da democracia brasileira.

rev. assir
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COTIDIANO OLHAR ATENTO

um exercício saudável e santo diante da vida

espiritualidade    com os olhos
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por lissânder dias

espiritualidade    com os olhos
nquanto escrevo esse 
artigo, olho os vidros da
janela molhada em con-
densação causada pelo 

frio de dez graus. Minha visão para 
o lado de fora fica embaçada e vejo 
as coisas sem definição clara. Nes-
se caso, o olhar turvo é causado pela 
temperatura, mas em muitos outros 
casos o motivo é nossa própria falta 
de percepção da realidade. Ou seja, 
temos a capacidade biológica para 
enxergar, mas nossos olhos estão ou 
distraídos com superficialidades ou 
direcionados para dentro do quarto
ou para uma tela de dispositivo mó-
vel. Assim desperdiçamos a incrível 
experiência de enxergar “lá fora”.

Um dos efeitos saudáveis da es-
piritualidade cristã é treinar nossos 
olhares para a profundidade e com-
plexidade da vida. C. S. Lewis com-
parou o poder do Cristianismo com 
o trabalho do sol: 

“Eu acredito no Cristianismo como 
acredito que o sol nasce todo dia. Não 
apenas porque o vejo, mas porque atra-
vés dele eu vejo tudo ao meu redor.”

Não obstante esse princípio se re-
lacionar à tarefa intelectual de com-
preensão da verdade, meu intuito aqui 
não é focar esse aspecto, mas tão so-
mente a capacidade de enxergarmos 
o extraordinário no ordinário da vida. 
Acredito que a vida é como fragmen-
tos que, ao longo da existência, po-
dem ser unidos e reunidos, forman-
do uma verdadeira obra-prima com 
mosaicos surpreendentes a partir da 
lente divina.

Treinar o olhar para o extraordi-
nário no ordinário também é uma 
tarefa divina. Faz parte da ação do 
Espírito Santo agir em nosso inte-
rior e nos guiar a toda verdade (Jo 
16.13), não apenas por meio do es-
tudo formal, mas também (e talvez 
principalmente) por meio do enga-
jamento nos movimentos cotidianos 
que o Pai proporciona a cada um de 
nós ou em comunidade. Talvez isso 
seja o que Irmão Lawrence chamou 
de “prática da presença de Deus”.

O “segredo” da vida bem vivida não 
está em soluções mágicas trazidas 
por uma nova teoria pseudocientí-
fica, mas, sobretudo, nasce no esta-
do mais comum da existência – que 
muitos classificariam como banal –, 
onde temos a oportunidade de per-
ceber a grandeza nas miudezas, a be-
leza no simples e a surpresa no óbvio.

Tal prática nos fortalece como 
seres humano, deixando-nos mais 
sensíveis ao outro. Também nos en-
coraja ao autoconhecimento, já que 
descobrimos quem somos a partir 
do lugar em que Deus nos colocou 
e das oportunidades reais. Além dis-
so, aprofunda nosso relacionamento 
com o Criador, à medida que enten-
demos a revelação divina no encontro 
com a nossa jornada e com o desejo 
de sermos cada vez mais parecidos 
com Jesus Cristo.

O OLHAR DOS SALMISTAS
“Elevo os meus olhos para os montes; de 
onde me vem o socorro? O meu socorro 
vem do Senhor, que fez os céus e a terra” 

e

OLHAR 
ATENTAMENTE A 
VIDA É ENCONTRAR 
DEUS NO PRESENTE
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(Sl 121.1,2). Os peregrinos que can-
tavam esse salmo viam diversas pai-
sagens no caminho até Jerusalém, 
mas quando, em um determinado 
ponto da caminhada, enxergavam 
aqueles montes grandiosos ao lon-
ge, já sabiam que se aproximavam da 
Cidade de Davi. Ao mesmo tempo, 
lembravam que a parte mais difícil 
da caminhada também chegara. Era 
nesse misto de provação e adoração 
que eles estabeleciam sua espiritua-
lidade; uma espiritualidade forjada 
no olhar ao longo da peregrinação.

Também somos peregrinos em ple-
na jornada. Talvez os afazeres, os car-
gos e os títulos que recebemos nos 
enganem quanto ao fato de que, tão 
somente, somos peregrinos. E tal-
vez esse engano nos faça crer que o 
melhor da vida seja acumular bens e 
fama, sem aprimorar nossa percepção 

do que a vida, de fato, nos dá. Horas, 
dias e semanas passam e vamos en-
velhecendo sem aprender a “contar 
nossos dias, de tal maneira que alcan-
cemos corações sábios” (Salmo 90.12). 
Tornamo-nos pessoas mais ricas ou 
famosas, mas não necessariamente 
pessoas melhores.

Viver para Deus é, a partir da per-
cepção de sua presença, ser a pre-
sença dele no mundo. E um pressu-
posto para isso é treinarmos nosso 
olhar sobre Ele e sobre cada aspec-
to da vida. Se formos uma geração 
distraída, pouco experimentaremos 
do que Deus quer nos mostrar. Tal-
vez até teremos igrejas lotadas, mas 
não necessariamente cristãos madu-

ros para enxergar os movimentos de 
Deus no mundo.

O OLHAR DE JESUS
“Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande 
compaixão pelas pessoas, pois que esta-
vam aflitas e desamparadas como ovelhas 
que não têm pastor” (Mt 9.36 – KJV). 
O Mestre tem muito a nos ensinar 
sobre o exercício do olhar. Não são 
poucos os exemplos em que Ele, a 
partir de um olhar altamente per-
ceptivo, tornou-se resposta ao so-
frimento, ao desalento e à confu-
são das pessoas (Mt 14.14; 15.32; Mc 
6.34; Hb 4.15; 5.2). No caso do epi-
sódio acima registrado por Mateus, 
Jesus já “andava por todas as cidades e 
todos os povoados da região, ensinando 
nas sinagogas, anunciando as boas-novas 
do reino e curando todo tipo de enfermi-
dade e doença” (9.35), ou seja, Ele já 

estava com uma agenda bem ocu-
pada ao longo das semanas. No en-
tanto, agenda cheia não é desculpa 
para não enxergar o presente. Não 
para Jesus. Ele enxerga as multidões, 
detecta suas necessidades reais e en-
tão se torna resposta a elas. O traba-
lho pastoral de Jesus nasce no olhar 
atento às pessoas.

A igreja são os olhos pastorais de 
Jesus em um mundo “aflito e desam-
parado como ovelhas que não têm 
pastor”. Somos a percepção e a res-
posta de Cristo aos homens, mulhe-
res, idosos, jovens, adolescentes e 
crianças. Nossa missão é não ter medo 
de olhar profundamente para o que 
Deus deseja que vejamos. É impossí-

A IGREJA SÃO OS OLHOS PASTORAIS DE JESUS EM UM 
MUNDO “AFLITO E DESAMPARADO COMO OVELHAS QUE NÃO 
TÊM PASTOR”. SOMOS A PERCEPÇÃO E A RESPOSTA DE CRISTO 
AOS HOMENS, MULHERES, IDOSOS, JOVENS, ADOLESCENTES 
E CRIANÇAS

COTIDIANO OLHAR ATENTO

https://www.bibliaonline.com.br/aa/sl/121/1,2+
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vel desenvolver uma espiritualidade 
madura que se dispõe a ser resposta 
ao mundo, se não deixarmos Deus 
moldar nossa prática do olhar.

Para isso, temos o auxílio de dis-
ciplinas espirituais como a oração, 
a leitura da Palavra, a comunhão e a 
“liturgia do ordinário”, como disse 
Tish H. Warren, em seu livro “Litur-
gia do Ordinário: práticas sagradas 
na vida cotidiana” (Thomas Nelson 
Brasil e Pilgrim). Cabe a nós estabe-
lecermos alvos espirituais elevados, 
moldados pelo dia a dia e pela rotina 
de nossas vidas. Essa é a verdadeira 
prática de adoração ao Criador. 

ULYSSES E O NOSSO DESAFIO
No dia 16 de junho é o “Bloomsday” – 
data em que se festeja mundialmente 
o clássico “Ulysses”, de James Joyce. 
16 de junho é o dia em que o protago-
nista do romance, Leopold Bloom, 
perambula por Dublin, em 1904, e 
no qual se passa todo o enredo da
obra. É incrível saber que o grande 
romance do século XX conta em mais 
de mil páginas os acontecimentos
de apenas um dia na vida de um ho-
mem comum. Isso me faz pensar
quão rico pode ser um único dia de 
nossa vida. Quão profunda pode ser 
a soma das circunstâncias diárias de
qualquer pessoa! 

O desafio para nós, cristãos, vai 
além de Joyce. Somos chamados para 
enxergar a ação de Deus nas peque-
nas e nas grandes coisas, no ordinário 
e no extraordinário, nos projetos e 
nas histórias de redenção promovi-
das pelo Santo Espírito. Somos de-
safiados a antecipar o futuro a partir 
de cada ato genuíno de fé no presen-
te. A eternidade já começou. Quem 
tem olhos para ver, veja!

lissânder dias é jornalista, editor 
de livros e escritor de crônicas. 
criou há 16 anos o blog fatos e 
correlatos (fatosecorrelatos.com.
br) e recentemente lançou “o cotidiano 
extraordinário – a vida em pequenas 
crônicas” (editora ultimato e w4 editora) 
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A verdadeira inclusão social acontecerá com uso competente da leitura e escrita nas práticas sociais

EDUCAÇÃO LEITURA E ESCRITA
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por fabiana de oliveira ribeiro

letramento e
(sobre)vivência

mbora “abraçar o le-
tramento seja sempre 
um ato social”, como 
afirmava Brian Street, 
o maior expoente dos 

Novos Estudos do Letramento, ve-
mos ainda hoje, quase três décadas 
depois de publicadas suas palavras, 
poucas mudanças na realidade peda-
gógica escolar, pois “currículo, me-
todologia e políticas públicas volta-
das para a educação  sempre estarão 
permeadas de intenções que subja-
zem às relações de poder”. Devido 
a isso, é comum os textos escritos 

serem abordados como objeto lin-
guístico, porém, totalmente desvin-
culados dos fatores sócio-históricos 
de sua produção e trajeto de leitura.

Ocorrendo tal fato, “o ensino de 
escrita e leitura, na escola básica, está 
voltado, muitas vezes, para a versão 
do que, na 2ª Revolução Industrial, 
impulsionou as campanhas de alfa-
betização: a produção [industrial]”, 
que, aplicado aos nossos dias, é uma 
fitada ao mero sucesso no ENEM.

Sobre isso, gostaríamos de cha-
mar a atenção, especialmente, para 
o ensino da escrita, associado ao si-

e
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É INGÊNUO PENSAR QUE A 
GOVERNAMENTALIDADE 

TRABALHA PARA QUE 
TODOS OS JOVENS TENHAM 

ACESSO A UMA BOA 
FORMAÇÃO ESCOLAR 

CIDADÃ QUE LHES PERMITA 
VIDAS MELHORES EM 

QUALIDADE

nônimo “redação”, conforme termo 
usado pelo supracitado Exame, que 
carrega em seu bojo toda a carga de 
significados que representa tal pro-
va na vida, não mais só escolar dos 
alunos, mas também profissional. E, 
como não bastasse, as escolas públi-
cas, devido ao baixíssimo número de 
aulas destinadas ao ensino da língua 
materna, reduzem o currículo de re-
dação, praticamente, à dissertação 
argumentativa mesmo, pois temem 
não preparar bem seus alunos nem 
para entrar na universidade.

Consequentemente, silenciados 
pela ideologia capitalista, somos, até 
algum ponto, seduzidos pelo dese-
jo do sucesso econômico do país e 
individual, dedicando-nos ao ensi-
no e aprendizagem do gênero “re-
dação do ENEM”, pois queremos 
todos entrar na universidade, já que 
esse é o caminho para um bom em-
prego, que por sua vez renderá um 
(bom?) salário, capaz do sustento e 
satisfação dos desejos consumistas 
da sociedade. 

É ingênuo pensar que a governa-
mentalidade trabalha para que todos 
os jovens tenham acesso a uma boa 
formação escolar cidadã que lhes per-
mita vidas melhores em qualidade, 
competências, habilidades, inclusive 
socioemocionais, uma vez que, infe-
lizmente, é a briga pelo crescimento 
econômico, num injusto “vale tudo” 
moral que impulsiona a maioria das 
relações políticas.

O resultado é que, levados pela 
ideologia dominante, já que a neu-
tralidade ideológica é um mito, não 
notamos o genocídio dos futuros 
poetas, cientistas, prêmios-Nobel, 
entre outros gênios em fecundação. 
A educação básica, dessarte, acaba 
assumindo um perfil tecnicista, de 
controle social ao invés de 

[...] preocupar-se em atender 
as necessidades de seus alu-
nos, no sentido de vivencia-
rem várias práticas sociais da 

leitura e da escrita, para que 
se tornem cidadãos capazes 
de influenciar nas decisões, 
atitudes de suas famílias e de 
sua comunidade, contribuin-
do para a construção de uma 
sociedade mais ativa e parti-
cipante das mudanças sociais 
por que passa o mundo atual. 

Que é o ser letrado, mais que me-
ramente alfabetizado. Ou seja, ser 
um sujeito ativo nas práticas de es-
crita na sociedade, conhecer as prá-
ticas sociais, os sentimentos, valo-
res, atitudes e relações sociais que as 
compõem, mesmo não observáveis.

Por isso, deveria haver o envol-
vimento do sujeito-aluno no maior 
número possível de eventos de le-
tramento, o que proporcionaria um 
maior número, também, de práticas 
de letramento efetivas, dentro de ati-
vidades sociais e contextos especí-
ficos, envolvendo pessoas com suas 
crenças, valores culturais e ideológi-
cos. Quando a escola, mesmo que por 
falta de tempo, privilegia um gênero 
em detrimento dos demais, tira do 
aluno a chance de introduzi-lo em 
diferentes letramentos e suas práti-
cas, necessários para sua formação 
global de pessoa letrada.

Contudo, o letramento que valo-
riza as habilidades individuais, de-
senvolvidas independentemente de 
contextos culturais, continua presen-
te no ensino da escrita, por mais que 
os linguistas a critiquem veemente-
mente. Nesse ínterim, estamos colo-
cando no mercado (o grande objetivo 
da governamentalidade), pessoas que 
foram privadas de entrarem em uma 
condição outra, tanto social, quanto 
cultural, prejudicando, também, as 
atividades laborais. Por outro lado, 
a questão das consciências a serem 
manipuladas estarão mais presentes 
nas relações de domínio e opressão, o 
que talvez seja uma meta ainda maior 
e projeto político nacional.  

Em tal realidade, os maiores afe-

EDUCAÇÃO LEITURA E ESCRITA
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fabiana de oliveira ribeiro, mestre em 
educação, membro da ipi de alterosa, mg

tados sempre serão os socialmente 
mais frágeis; diante disso, nos per-
guntamos: como a escola pode aju-
dar a combater a realidade do de-
semprego, da informalidade traba-
lhista, das vagas de emprego muito 
elementares que remuneram mal e 
não dão estabilidade?  O ensino do 
letramento que reconhece os múl-
tiplos letramentos, em prática nos 
contextos reais em que a leitura e a 
escrita estão inseridas, pode contri-
buir para a emancipação do sujeito. 
Dessa feita, a escola, realmente, será 
veículo de cidadania e inclusão so-
cial, quando o ensino do letramen-
to passar a ser tão contextualizado 

como ele é na realidade social. 
Desafortunadamente, para isso, 

dependemos, também, de políticas 
públicas e boa vontade dos governos 
em investir em educação, pesquisa, 
conhecimento, valorização dos profis-
sionais ligados às escolas, campanhas 
publicitárias tão poderosas quanto às 
partidárias. Enquanto tudo isso não 
é feito, podemos começar com o que 
está ao nosso alcance, não negocian-
do nossa ética e fazendo o melhor 
que podemos para mudar o possível.
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ENTREVISTA

a depressão é um transtorno psicológico que afeta a realização das atividades do dia a dia

MARINA DA COSTA TANNURI

setembro tornou-se importante para a conscientização e prevenção contra o suicídio. a campanha 
foi criada pelo centro de valorização da vida (cvv) juntamente com o conselho federal de 
medicina e a associação brasileira de psiquiatria. a cor amarela foi inspirada na história do 
jovem mike emme, que cometeu suicídio aos 17 anos, em setembro de 1994. no seu funeral, cartões 
e fitas amarelas foram distribuídas com frases motivacionais. além disso, para a psicologia, o 
amarelo está relacionado com otimismo, alegria e felicidade. como a igreja poderia ajudar na 
prevenção da depressão e do suicídio?

Organização Mun-
dial da Saúde classifi-
ca a depressão como
um problema médi-
co grave. Para a OMS 

é mais comum o surgimento da doen-
ça próximo aos 30 anos, mas pode 
começar em qualquer idade. Estudos 
mostram que as mulheres são as mais 
afetadas, mas os homens não estão 
isentos de serem também diagnos-
ticados com depressão.
Marina da Costa Tannuri, tem 28 anos, 
nasceu em Araraquara, no interior 
paulista. Formada em Direito pela 
Universidade Estadual de Londrina 
– UEL, sentiu que estava precisando
de ajuda. Num primeiro momento, 
resistiu, mas acabou compartilhan-

ma dentro das igrejas também é um 
desafio necessário e urgente.

ÀS VEZES, A PRÓPRIA PESSOA NÃO 
PERCEBE QUE ESTÁ DEPRIMIDA, OU TENTA 
ESCONDER QUE ESTÁ. CONTE COMO FOI O 
SEU DIAGNÓSTICO.
De fato, a percepção e diagnóstico são 
os momentos mais difíceis, haja vista 
estarmos em um contexto ainda de 
muito preconceito e crenças de que 
“logo irá passar” e “basta que eu ore 
mais e ficarei mais alegre”. Foi neste 
contexto de assumir que existia um 
problema que procurei profissionais 
especializados que, após avaliação, me 
deram o temido diagnóstico. Os pri-
meiros meses foram de adaptação ao 
tratamento e aceitação pessoal.  

a
do a situação com seus familiares.
Cristã, conheceu o amor de Cristo na 
infância com 6 anos, através da sua 
mãe. Aos treze anos, teve seus pri-
meiros contatos com a fé reformada, 
e hoje é bacharelanda em Teologia. 
Marina revelou que os primeiros mo-
mentos depois do diagnóstico foram 
difíceis, tanto a aceitação como o 
tratamento. Entre superações e re-
caídas, o suporte de amigos e familia-
res foram fundamentais. Lembrando 
de Jesus que tinha seus momentos 
a sós, mas era na comunhão com as 
pessoas onde passava a maior parte 
do tempo, para Marina isso fez dife-
rença em seu entendimento de que 
não era necessário enfrentar o pro-
blema sozinha. Encarar este proble-
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QUANDO VOCÊ BUSCOU AJUDA?
Desde a adolescência, eu já apresen-
tava sintomas. No entanto, foi só por 
volta de 2016 que resolvi buscar tra-
tamento, após muito ser encoraja-
da por minha família e amigos mais 
próximos. Tive momentos de muita 
superação, mas também muitas re-
caídas desde o primeiro dia em que 
saí do consultório médico.

COMO VOCÊ LIDA HOJE COM A 
DEPRESSÃO?
Estou buscando conciliar meus mo-
mentos de devocional com a comu-
nhão em família, amigos e irmãos da 
igreja. Mas ainda não abri mão de uma 
médica especializada que me auxilia 
no processo. Sinto que, após altos e 
baixos, estou bem assessorada nas 
medicações e na vida em sociedade 
de maneira apropriada, conseguin-
do obter ótimos resultados nos úl-
timos anos. 

QUAL OU QUAIS OS PIORES MOMENTOS DA 
DEPRESSÃO?
Meu pior momento pessoal ocorreu 
em 2021, quando voltaram para Deus 
meus avós, Ângelo e Apparecida (in 
memoriam). A partida de minha avó, 
que tanto me ajudava em momentos 
felizes e tristes, sustentando-me na 
fé, foi muito dolorosa. Exatos dezoito 
dias depois, o Senhor recolheu meu 
avô e, apesar de sabermos que um dia 
nos encontraremos, a dor da despe-
dida me deu momentos de profunda 
dor na alma. Foi necessário ressigni-
ficar a vida e a rotina. Acredito que 
os acontecimentos de perda e luto 
alcançam os deprimidos de maneira 
mais severa, o que ocorreu comigo. 

QUE TIPO DE “CONSELHO” NÃO AJUDA 
QUEM SOFRE DEPRESSÃO?
Dois conselhos são inapropriados 
para qualquer pessoa que passa por 
doenças da alma: dizer que cristãos 
não sofrem com tais doenças e, prin-
cipalmente, afirmar que “é só levan-
tar da cama e ir se distrair”. A depres-
são alcança cristãos e não cristãos, 
pessoas de diversas faixas-etárias e 

MARINA DA COSTA TANNURI
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classes sociais. Superá-la é possível 
apenas com atos de coragem, fé e 
submissão a bons tratamentos pro-
venientes da ciência – que nos foi 
dada pelo próprio Deus. 

A DEPRESSÃO É UMA DOENÇA SOLITÁRIA? 
FOI DIFÍCIL PARA SUA FAMÍLIA COMPREEN-
DER O QUE VOCÊ ESTAVA ENFRENTANDO?
Não posso afirmar que em meu caso 
foi solitária, uma vez que tive todo o 
suporte dos amigos e da família. Foi 
mais difícil a aceitação por mim, até 
mesmo por problemas de baixa au-
toestima que passei em diversos mo-
mentos. É necessário compreender 
que o próprio Jesus teve seus momen-
tos em que não estava em comunhão, 
mas sim sozinho – notadamente em 
jejum e oração. Na maior parte do 
seu tempo, porém, estava entre os 
discípulos, dividindo alegrias e triste-
zas em seu ministério. Devemos ter 
a consciência de que não precisamos 
passar por isso sozinhos, desde que 
nos lembremos de escolher pessoas 
que têm o devido suporte a oferecer. 
Deus providenciou tais pessoas para 
mim e me sinto abençoada por isso.  

VOCÊ SOFREU PRECONCEITO POR SER 
CRISTÃ?
Apenas dentro do próprio meio cris-
tão. Cheguei a ouvir de um irmão da 
igreja que “onde o Espírito de Deus 
está, há liberdade”. Portanto, se eu 
me dizia cristã, não deveria estar me 
sentindo assim tão triste. Em minha 
racionalidade, sabia que aquela cita-
ção de 2 Coríntios estava fora de con-
texto. Contudo, naquele contexto de 
vulnerabilidade, fui profundamente 
atingida pela palavra do irmão. Ade-
mais, sinto-me bastante incomodada 
com as igrejas que fingem que a de-
pressão e outras doenças que atin-
gem o emocional não existem em 
nosso contexto e são problemas que 
só atingem quem ainda não foi alcan-
çado pela graça divina. 

A DEPRESSÃO É ENTENDIDA COMO UM 
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA. A IGREJA 
DEVERIA FALAR MAIS SOBRE A DOENÇA?

portante que estejamos em comu-
nhão com Deus e com os irmãos para 
que,  quando nos sentirmos mais fra-
cos e oprimidos, saibamos que não 
estamos sozinhos. Eu tive essa ex-
periência no ano de 2021, em que 
contei com o apoio de minha comu-
nidade local, a IPI de Araraquara, 
notadamente na pessoa do pastor 
Rev. José Andreze que, em um ato de 
amor incondicional, chegou a pas-
sar bons minutos comigo ao telefone 
em um dia de crise. Após este fato, 
deu-me o suporte necessário para 
enfrentar aquele momento, ajudan-
do-me a compreender meu papel no 
mundo e na igreja local. Nunca me 
esquecerei do amor de Deus derra-
mado em minha vida através da mui 
amada igreja. 
Ademais, nos primeiros momentos 
da minha depressão, fui afetada em 
todos os âmbitos de minha vida – in-
clusive na vida cristã. Após melhor 
aceitação do que estava vivendo den-
tro de mim, resolvi reequilibrar mi-
nha rotina, o que tem sido um de-
safio a ser superado a cada dia. Os 
progressos no âmbito da igreja são 
perceptíveis.

GOSTARIA DE ACRESCENTAR ALGUMA 
QUESTÃO NÃO PERGUNTADA OU UMA 
PALAVRA FINAL?
A depressão e as doenças que atin-
gem nosso emocional podem alcan-
çar qualquer pessoa. Entretanto, o 
amor de Deus que nos alcançou tem 
me sustentado até aqui. Quero en-
corajar você, que sente que a tristeza 
não o está deixando, a dar um passo 
de fé: procure ajuda de alguém de sua 
confiança ou de um profissional. O 
próprio Deus nos enviou, por amor, 
profissionais especializados e pes-
soas que podem nos abençoar com 
alguns minutos de conversa. Sua vida 
pode ter mais qualidade. A vida cris-
tã é de renúncia, oração e súplicas, 
na certeza de sermos atendidos se 
ao Senhor aprouver. 
“Na sua aflição, clamaram ao Senhor e 
Ele os livrou da tribulação em que se en-
contravam.” (Salmo 107. 6). 

DESDE A ADOLESCÊNCIA, 
EU JÁ APRESENTAVA 

SINTOMAS. NO ENTANTO, 
FOI SÓ POR VOLTA DE 

2016 QUE RESOLVI 
BUSCAR TRATAMENTO, 

APÓS MUITO SER 
ENCORAJADA POR MINHA 
FAMÍLIA E AMIGOS MAIS 

PRÓXIMOS

Sim. A IPI do Brasil tem se proposto 
a colocar o assunto em debate. Mas, 
mesmo assim, ainda há muitas pes-
soas que se calam por medo do pre-
conceito, da divisão entre os irmãos 
e também por medo de serem vistas 
como vulneráveis ou menos cristãs. 
É necessário que a igreja assuma seu 
papel de espalhar o amor de Deus em 
sua forma mais profunda, trazendo a 
cura aos necessitados em suas mais 
diversas dores, mesmo que atinjam 
o emocional. Precisamos nos posi-
cionar enquanto embaixadores de 
Cristo, fazendo a diferença na vida 
em sociedade.

COMO INTEGRAR ESPIRITUALIDADE NO 
TRATAMENTO? A DEPRESSÃO AFETOU 
SUA VIDA NA IGREJA?
Tal integração é mais simples do que 
me pareceu em um primeiro momen-
to. Após o diagnóstico, é muito im-
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os hábitos podem se tornar nocivos à saúde mental
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A SAÚDE MENTAL
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os dias atuais, falar de 
saúde mental é falar de 
um artigo de luxo. A pan-
demia mostrou muitís-
simo essa importância, 

pois muitas pessoas tiveram um gran-
dioso abalo mental e emocional devido 
ao isolamento, ao fato de terem con-
traído o Covid-19 ou pelo fato de te-
rem sofrido pelos entes queridos que 
adoeceram e, em muitos casos, fa-
leceram. Cuidar da saúde mental é 
questão de sobrevivência. Muitos ta-
bus em relação à saúde mental foram 
superados na sociedade. No seio da 
igreja, por exemplo, um muito co-
nhecido era de que “crente não precisa 
buscar auxílio profissional para a vida 
mental, pois tem Deus e Ele já ajuda”. 
Não se discute a importância da es-
piritualidade como ação terapêuti-
ca, mas os profissionais das mais va-
riadas áreas podem ser extensões da 
amorosa mão de Deus que cuida das 
pessoas. Viver de acordo com esse tabu 
é manter um hábito que destrói a saúde 
mental. Mas, como propõe o tema do 
presente artigo, existem sim outros há-
bitos que destroem a saúde mental. 

Alguns hábitos acabam sendo silen-
ciosos, mas podem acontecer com a 
permissão da pessoa. Permissão em 
alguns casos velada, mas em outros 
é muito consciente. Existem vários 
hábitos, mas dois são considerados 
centrais e influenciam nos demais: a 
perda da essência e a onipotência. A psica-
nálise entende que o adoecimento mental 
ocorre quando a essência humana é ata-
cada. Essência tem a ver com o que é 
próprio do indivíduo, o seu jeito de 
ser, as suas particularidades. É o que 
o diferencia do outro. Muitas pessoas 
têm o hábito, por exemplo, de viverem 
o desejo do outro, buscam ser validados 
e reconhecidos pelo outro. Uma relação 
abusiva é um grande exemplo, pois 
a pessoa abusada emocionalmente 
acaba se acostumando e até mesmo
se culpa caso algo saia da chamada 
ordem. Mas é uma ordem que benefi-

n

por ricardo baracho
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cia apenas o abusador. Por fora, a pes-
soa aparenta um bem-estar, mas, por 
dentro, o sofrimento cresce. Quan-
do a boca cala, quem fala é o corpo. Essa 
anulação do ser é um hábito nocivo 
e acaba se manifestando através das 
doenças psicossomáticas. Privar-se da 
própria essência em nome do desejo 
do outro é um hábito que destrói a 
saúde mental, pois, quando o mal-es-
tar se torna visível, este já está muito 
avançado e, em alguns casos, pode 
ser tarde demais. Há quem aceite um 
relacionamento assim com vistas a 
ser valorizado, amado e para ficar 
no centro do desejo do outro. Mas 
não é assim que acontece na prática. E 
o mal-estar mental é a prova disso. 
A psicanálise diz que nascemos na ex-

pectativa do outro, mas fazemos terapia 
para sairmos desta expectativa. A saúde 
mental vai sendo destruída quando 
alguém vive as expectativas dos ou-
tros, quando responde a partir do 
lugar onde a colocaram em vez de 
responder do próprio lugar, do pró-
prio desejo. 

Um outro hábito que destrói a saú-
de mental é o sentimento de onipotência. 
Pessoas que sempre dizem que estão 
bem, que não se abrem, que não ex-
ternam as suas fraquezas e dificul-
dades, pois pensam: “o que vão falar 
de mim se eu me mostrar assim?”. A his-
tória de vida pode ter levado muitas 
pessoas a adotarem este estilo, mas 
sustentar a onipotência é alimentar um 
grande destruidor da saúde mental. Pois, 

quando essa pessoa onipotente pre-
cisar de ajuda, ninguém vai perceber, 
pelo contrário, jogará mais peso para 
ela carregar. Muitos pais de família 
e líderes acabam sustentando esta 
posição com a desculpa de que “não 
querem incomodar os outros”. Susten-
tar a onipotência torna a pessoa so-
litária e desamparada. É importante 
falar, pois, se quando a boca cala, quem 
fala é o corpo, mas, quando a boca fala, o 
corpo sara. Numa sessão de terapia, 
o importante é falar, mas o mais im-
portante é a pessoa se escutar. A onipo-
tência faz com que a pessoa não se escute. 
Ela não se conecta verdadeiramente 
consigo mesma. 

O importante é que a pessoa ob-
serve qual é o seu lugar no mundo, entre 
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afetivo difícil de romper. Quem está 
do lado de fora da situação tende a 
enxergar melhor e até alerta dizen-
do: “Olhe o que você está fazendo com a 
sua vida”. Mas quem está na situação 
apresenta mais dificuldade de reco-
nhecer e reagir. 

Existem hábitos que destroem 
a saúde mental, mas existem hábi-
tos que produzem saúde mental. A pri-
meira coisa a se fazer é buscar auxílio 
profissional; o espiritual poderá ser 
com alguém de confiança. Isso vai de 
acordo com a demanda. O importan-
te é que a ajuda tire o indivíduo da 
onipotência, que seja mais humano 
e valorize o próprio desejo. Confor-
me dito no início deste artigo, saúde 
mental é artigo de luxo e questão de 

sobrevivência. O mundo externo é 
reflexo do mundo interno. O estado 
interno é o rei e os hábitos escolhi-
dos podem tornar esse rei a favor ou 
contra a saúde mental. Hábito tem a 
ver com a maneira usual de ser, é um 
costume. Nunca foi tão importante 
observarem-se os costumes. Existem 
hábitos que destroem a saúde men-
tal, mas esse não precisa ser o ponto 
final de uma pessoa. Cuide-se! 

as pessoas. Viver em constante perda 
da essência ou na onipotência tem 
a ver com as representações psíqui-
cas de cada um. O que são represen-
tações psíquicas? São as primeiras vi-
vências (primeiros anos de vida) e 
interações do indivíduo, e elas pro-
duzem marcas, estilos de viver que 
se repetem por toda a vida e em to-
dos os relacionamentos. Por que uma 
pessoa sempre namora alguém possessivo 
e dominador? Por causa das represen-
tações que possui, que foram cons-
truídas e que norteiam a vida. Para 
conseguir observar esses hábitos, o 
indivíduo deve fazer um afastamen-
to de si mesmo, deve afastar-se dessa 
fantasia que o aprisiona. E aprisio-
na porque existe um envolvimento 

ricardo baracho, psicólogo 
e psicanalista. ceo da “eu 
meautorizei – supervisão 
psicanalítica e cursos on-line” 

EXISTEM HÁBITOS QUE 
DESTROEM A SAÚDE 

MENTAL, MAS EXISTEM 
HÁBITOS QUE PRODUZEM 

SAÚDE MENTAL. A 
PRIMEIRA COISA A 

SE FAZER É BUSCAR 
AUXÍLIO PROFISSIONAL; 
O ESPIRITUAL PODERÁ 
SER COM ALGUÉM DE 
CONFIANÇA. ISSO VAI 
DE ACORDO COM A 

DEMANDA
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Do bicho-de-pé às 
marcas na alma

por aleluia heringer

izem que a instituição escolar é a que menos mu-
dou nos últimos cem anos. Concordo no geral
sim, mas os estudantes são completamente di-
ferentes! Quem é mais vivido irá lembrar que as 
marcas e os problemas que acometiam as crianças 

eram: furúnculo, bicho-de-pé, berne, piolho, roxo na perna 
e braços, cicatrizes e marcas de pontos, braço e dentes que-
brados. Fora a dor de pisar em “lagarta-de-fogo” ou de ser 
vítima de alguma “mamona perdida” vinda de um estilingue.

Reparem que todas essas doenças ou intercorrências fa-
lam de onde a vida acontecia: na rua, no caminho indo a pé 
para a escola ou no contato direto 
com a natureza. A casa era para to-
mar banho, comer e dormir. E os 
pais? Não faziam parte desse cená-
rio. Entretanto, eram os guardiões 
dos princípios e das grandes regras. 
Diziam sem dizer: vai! Indicavam 
que os filhos precisavam sair e resol-
ver seus próprios problemas. Para 
sobreviver nessa vida infanto-juve-
nil, a dispersão e a hiperatividade 
eram uma vantagem competitiva. 
Era preciso ser esperto e desembestado enquanto as fibras 
da coragem cresciam e nos capacitavam a cada dia para o 
enfrentamento da vida adulta.

Está aqui, a meu ver, a chave para o entendimento da mais 
drástica mudança que a escola tem vivido. Um número cada 
vez maior de crianças e adolescentes não mais traz marcas 
de vida no corpo. São filhas e filhos do monitoramento os-
tensivo dos pais, das câmeras, dos apartamentos e das casas 
com grades. Seus corpos estão sempre banhados e limpos, 
tudo está no lugar, só não têm histórias de aventura para 
contar. Ao contrário, é preciso fazer silêncio para ouvir os 
sussurros que saem do fundo da alma. É quando consegui-
mos notar a existência do tédio existencial.

Um professor do século passado seria totalmente ignorante 
em relação a todos os transtornos, espectros ou deficiências 
que chegam com as crianças. Eles também não entenderiam 
o sedentarismo e o sobrepeso nem a necessidade de tantos
objetos e aparatos no entorno desse ser. Logo perguntariam 
o que significa aquele fio que sai do ouvido e que objeto é
aquele que todos carregam o tempo todo.

Muitas coisas do tempo do bicho-
-de-pé precisavam mudar, só não po-
deríamos ter deixado para trás o nosso 
corpo. Ele é o meio por onde seremos 
atravessados e tocados pela experiên-
cia da dor, da frustração, da altura, do 
ritmo, da sensação do leve e do pesado, 
da percepção da visão difusa, da anteci-
pação dos gestos, da autoproteção que
previne uma queda ou para atravessar 
uma rua, da sensação de equilíbrio, no-
ção espacial, e tantas outras sensações 
que nos conectam com o mundo, com 
as pessoas e com a gente.

Infelizmente, tem crescido entre nós 
um discurso de escola e de educação fa-
miliar que suprime a experiência que 
passa pelo corpo, bem como os espaços 
de sociabilidade. A infância não vale por 
si, virou uma mera passagem que dará 
acesso ao adulto “de sucesso”, prova-
velmente entediado e deprimido. No 
emaranhado de assuntos que nos in-

terpela a pensar os rumos que a esco-
la tomará no século XXI, a dimensão 
da experiência do corpo e das relações 
humanas precisa ser considerada. Não 
precisamos ter “bicho-de-pé”, mas está 
faltando às crianças viver aquilo que é 
próprio da infância para então poder 
contar as próprias histórias.

d

UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
NÃO MAIS TRAZ MARCAS DE VIDA NO CORPO. SÃO FILHAS E 
FILHOS DO MONITORAMENTO OSTENSIVO DOS PAIS, DAS 

CÂMERAS, DOS APARTAMENTOS E DAS CASAS COM GRADES

aleluia heringer, 
doutora em educação, 
é diretora escolar 
em contagem, mg

EDUCAÇÃO VIDA PRÁTICA
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COMO A TEOLOGIA LIDA COM 
A POSSIBILIDADE DE VIDA EM 

OUTROS PLANETAS?
por reginaldo von zuben

 pergunta acima é muito interessante, instigante 
e, caso seja comprovada a vida em outros plane-
tas, certamente será impactante para a teologia
e para todos os cristãos do mundo inteiro.
A possibilidade de vida em outros planetas não é 

um assunto central na teologia hoje, mas pode vir a ser nos pró-
ximos anos. Desde que a NASA passou a admitir a possibilidade 
de vida extraterrestre, em abril de 2015, grandes investimentos 
têm sido feitos visando esta comprovação e suas consequên-
cias, tanto no campo científico como teológico. Por exemplo: 
a NASA já selecionou 24 padres para 
tratar dos efeitos dos alienígenas so-
bre nós e está financiando um projeto 
teológico no Center for Theological 
Enquiry (CTI), Universidade de Prin-
ceton, cujo investimento é de mais de 
um milhão de dólares, a fim de com-
preender como as pessoas reagiriam 
se a vida em outros planetas fosse des-
coberta e comprovada. Além disto, 
Theodore Frank Peters, teólogo lu-
terano norte-americano, professor de 
Teologia Sistemática e Ética, pesqui-
sador na área da interação entre ciên-
cia e religião, bioética e ética espacial, 
tem analisado como as diferentes re-
ligiões e denominações cristãs reagiriam diante da descoberta 
de vida em outros planetas. Isto tudo faz surgir o que tem sido 
chamado no momento de Astroteologia, um novo assunto den-
tro da reflexão teológica com sérias implicações nos temas da 
Criação, Cristologia e Soteriologia, inicialmente.

De forma até precipitada, alguns cristãos, teólogos e teó-
logas podem até afirmar que, caso a vida em outros plane-
tas seja comprovada realmente, em nada afetaria a teologia 
cristã ou a fé em Deus. Penso diferente destes. Certamente, 
não teríamos tantos problemas com a Teologia da Criação, 
pois, se Deus é criador de todas as coisas e o doador da vida, 
como está registrado sobretudo em Gênesis 1 e 2, criador tan-
to das coisas vísíveis como invisíveis, segundo  Colossenses 
1.16, então todo o universo, planetas e astros são frutos da 
sua infinita liberdade e soberania. Teologicamente falando, 
o problema mesmo seria no campo da Cristologia e da Sote-
riologia, num primeiro momento, pois: tal como ocorreu no 

planeta Terra, Jesus Cristo se encar-
nou também em outros planetas? Se 
Ele é o único e suficiente salvador, por 
meio da sua vida, morte e ressurrei-
ção, como a Bíblia nos ensina, então 
a graça redentora de Deus por meio 
do seu Filho também foi revelada em 
outros planetas? Jesus Cristo morreu 
e ressuscitou em outros planetas a fim 
de salvar pecadores, como nós, ou há 
outro modo de Deus se revelar e sal-
var? Tudo isto é muito problemático.

Quero encerrar afirmando que, por 
enquanto, a possibilidade de vida em 
outros planetas não passa de especu-
lação. Tudo ainda está no campo da 
possibilidade. Assim sendo, atual-
mente a teologia não lida com este 
assunto de forma ampla. Agora, caso 
venha a se comprovar mesmo a vida 
em outros planetas, será de grande 
impacto para a fé cristã, como dito 

inicialmente, e teremos que acen-
tuar nossos diálogos com as desco-
bertas científicas e principalmente 
com a releitura das Sagradas Escri-
turas em nossa interpretação sobre 
Deus e seu plano redentor para toda 
a criação e cosmos.

a

reginaldo von zuben, 
pastor auxiliar da  
1ª ipi de são paulo, sp, 
e diretor da fatipi

FÉ E CIÊNCIA VIDA EXTRATERRESTRE
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conhecimento é o nosso maior patrimônio. invista para aumentar o seu.
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[LIVROS]

[LIVROS]

[FILME][FILME]

FÉ CORROMPIDA
NETFLIX

O pastor em crise existencial, 
passa a notar gradualmente a 
latente ruptura desse modelo 
de mundo, partindo da própria 
fé até chegar ao capitalismo.

PALAVRAS PARA DESATAR NÓS
RUBEM ALVES
PAPIRUS

Com mais de 40 crônicas que 
exploram a força das palavras 
para trazer alegria à vida das 
pessoas - seja pela lembrança 
de uma experiência prazerosa, 
seja por devaneios divertidos 
ou interessantes. Textos, do 
pressuposto ou já conhecido, 
que nos transportam para outras 
paragens, outros modos de ver 
e sentir. 

DEUS FALSOS
TIMOTHY KELLER
VIDA NOVA

Sucesso. Dinheiro. Sexo. 
Razão de felicidade para 
muitos. Aqueles que adoraram 
esses falsos deuses enfrentam 
a solidão e a amargura, 
resquícios de suas ilusões 
desmascaradas. Qual seria 
então a verdadeira felicidade? 

TOSCANA
NETFLIX

A história de um chef dinamarquês 
que viaja para a Toscana para 
vender o negócio de seu pai. Lá, 
ele acaba conhecendo uma mulher 
local que o inspira a repensar sua 
abordagem da vida e do amor.

O ESPÍRITO DE DEUS
MICHAEL WELKER
SINODAL

Testemunhos sobre o Espírito 
de Deus que encontramos nas 
tradições bíblicas mostram 
como a presença e o poder 
de Deus são percebidos de 
forma realista: em meio a 
necessidades, ao colapso dos 
sistemas cultural, político e 
moral.

1Q84 
HARUMI MURAKAMI
ALFAGUARA

Duas histórias que aos poucos 
se cruzam, de Aomame, uma 
jovem que oculta sua fatal 
profissão, e Tengo, um rapaz 
que pretende ser escritor, mas 
se envolve num jogo perigoso 
ao reescrever um romance 
enigmático. 

PONDERAÇÕES DE UM PASTOR, 
TEÓLOGO, PENSADOR…
MARCO ANTONIO BARBOSA (ORG)
PENDAO REAL

Este livro revela traços de sabedoria grafados pela 
pena inspirada do mestre Antonio de Godoy Sobrinho. 
Semanalmente, como um bom pastor pastoreia a sua igreja 
através dos editoriais do boletim, ele orientava, educava, 
informava e pastoreava as suas ovelhas, alunos e alunas 
do seminário.
O editorial do boletim do Seminário de Londrina foi um 
cadinho depurador de ideias e do pensamento do  
Rev. Godoy. Por estes textos, que parecem ter sido 
escritos hoje, pela atualidade do que tratam, parte deles 
agora reunidos neste livro, pode-se perceber o amor pela 
igreja, a grandeza da alma e do pensamento teológico do 
mestre de Londrina.
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AMEN
COSTA GRAVAS 

Um oficial do Terceiro Reich 
que trabalhou na elaboração 
do Zyklon B, gás mortífero 
originalmente desenvolvido 
para a matança de animais 
mas usado para exterminar 
milhares de judeus durante a 
2ª Guerra Mundial.

CONCERTO DE NAVIDAD

O Coro Nacional da Espanha, 
sob a direção de Josep Pons, 
apresenta uma bela seleção do 
álbum Beethoven: Symphony 
No. 5 Op. 67, Elgar: Enigma 
Variation IX, da The Orchestra 
of the Americas.

[LIVROS] [LIVROS]

[LIVROS]

A NOITE
ELIE WIESEL
EDIOURO

Prisioneiro aos quatorze anos de 
idade, Wiesel não passou apenas 
por humilhações de ordem racial, 
mas, sim testemunhou a morte 
de diversas pessoas, entre elas 
seus pais e sua irmã caçula.  

ATOS 1–12 PARA VOCÊ
R. ALBERT MOHLER JR.
VIDA NOVA

Entenda seu significado e veja 
como o relato de Lucas sobre o 
nascimento da igreja  trans-
forma nosso coração e nossa 
vida hoje.
Escrito para pessoas de todas 
as idades e etapas da vida, de 
pesquisadores a novos crentes, 
de pastores a professores.

A FAMÍLIA PERFEITA
NETFLIX

Querendo que sua família 
seja perfeita em todos os 
aspectos possíveis, Lúcia 
sempre controlou tudo que 
todos os entes fazem. Mas, 
quando seu filho arranja uma 
namorada que não a agrada 
em nenhum aspecto, a vida 
perfeita construída por ela é 
ameaçada.

AMERICANAH 
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
COMPANHIA DAS LETRAS

Enquanto Ifemelu e Obinze vivem o idílio do primeiro 
amor, a Nigéria enfrenta tempos sombrios sob um 
governo militar. Em busca de alternativas às universidades 
nacionais, paralisadas por sucessivas greves, a jovem 
Ifemelu muda-se para os Estados Unidos. Ao mesmo 
tempo que se destaca no meio acadêmico, ela se depara 
pela primeira vez com a questão racial e com as agruras da 
vida de imigrante, mulher e negra. Quinze anos mais tarde, 
Ifemelu é uma blogueira aclamada nos Estados Unidos, 
mas o tempo e o sucesso não atenuaram o apego à sua 
terra natal, tampouco anularam sua ligação com Obinze. 
Quando ela volta para a Nigéria, terá de encontrar seu lugar 
num país muito diferente do que deixou.

[FILME] [FILME] [MÚSICA]

ENQUANTO ESTIVERMOS 
JUNTOS 
ANDREW ERWIN

História real de Jeremy Camp 
(K.J. Apa), famoso cantor 
de rock cristão, indicado ao 
Grammy. A obra foca em como 
a religião foi essencial para 
o artista superar as dores 
de sua vida, principalmente, 
quando sua esposa Melissa 
(Britt Robertson) descobriu 
estar com câncer.

[FILME]
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TECNOLOGIA

top 5 apps

sheila amorim
editora da revista
vida&caminho

ROOTD 
Indicado para quem tem crises de pânico 
e ansiedade. Toda vez que o usuário 
estiver experienciando os sintomas, 
basta apertar um botão para receber 
instruções.

SAÚDE MENTAL

apps ajudam a cuidar da 
saúde mental

Ferramentas surgem para ajudar no controle da ansiedade, 
síndrome do pânico, gatilhos emocionais e como lidar com 
todos esses desafios que põem em risco a saúde.

Ter esses aplicativos à mão são estratégias para melhorar a 
saúde mental. Mas é importante ressaltar que um profissional 
deve ser consultado quando necessário. As sugestões são re-
cursos propostos pela tecnologia para promover o bem-estar.

Através de jogos, meditação, relacionamentos, artigos cien-
tíficos, os usuários são levados ao crescimento pessoal, à saú-
de e ao bem-estar, reduzindo os níveis de insônia, tristeza 
prolongada, burnout e falta de energia.

Alguns desses aplicativos podem ser utilizados individual-
mente ou na interação com outros usuários. Todos os apli-
cativos mencionados estão disponíveis para iOS e Android.

CALM
Para meditar e dormir melhor através 
de histórias, programas de respiração 
e músicas relaxantes. Especialistas em 
saúde mental recomendam.

HAPPIFY 
Jogos e atividades para “lidar com o 
estresse, pensamentos negativos e 
desenvolver a resiliência”, com base na 
psicologia positiva, na consciência plena e 
na terapia cognitivo-comportamental.

jogos, meditação, relacionamentos, artigos científicos para os usuárioscuidadrem da saúde mental

COGNI 
Ao sentir uma emoção muito forte, 
marcante mesmo, deve anotar os 
pensamentos e ações tomadas 
em decorrência dessa emoção. O 
histórico ajuda a revelar padrões de 
comportamento.

HEADSPACE 
Meditação guiada e mindfulness, 
através de exercícios de respiração para 
controlar o estresse e relaxar ao longo 
do dia.



a revista da família 65

REVERTENDO OS EFEITOS 
DO VITILIGO

Milagre! Jesus, nós precisa-
mos de um milagre! Quando 
acontece uma situação que 
está além das nossas forças 
entramos em crise, e a única 

saída é buscar a intervenção sobrenatural de 
Deus. Desejamos neste relato partilhar algo 
maravilhoso, ou seja, de como o Senhor todo 
poderoso efetuou a cura surpreendente da 
minha esposa, de uma doença estritamente 
estética, autoimune, caracterizada pela per-
da de coloração da pele, denominada vitili-
go. Esta é uma enfermidade que, segundo 
os dermatologistas, não tem cura e a medi-
cação que existe só pode frear o avanço da 
despigmentação da pele. Qualquer doença, 
mesmo não sendo contagiosa, é uma pro-
vação que pode acometer qualquer pessoa. 
E, quando chega, abala muito o emocional, 
fazendo-a chorar diante de Deus. Mas, em 
vez de enveredar por este caminho coloca-
mos nossa fé em ação. 

Quando nos casamos, os exames mostra-
ram que havia problemas anatômicos em 
nós que poderiam impedir uma gravidez. 
Passamos anos orando e confiando no agir 
de Deus, até que a Marli ficou grávida. Po-
rém, não sabíamos que daquele momento 
em diante começaria um longo sofrimen-
to. Certo dia, levamos um susto! Começa-
ram a aparecer manchas em vários lugares 
no corpo de Marli. Iniciou no rosto, se es-
tendeu pelas mãos, pernas, joelhos e pés. A 
despigmentação da pele foi evoluindo, au-
mentando. Fomos ao dermatologista e ele 
confirmou o que receávamos: era a temida 
doença conhecida como vitiligo. Nascido 
nosso bebê, demos-lhe o nome de Ivo Ma-
theus. Não tínhamos como conter tanta 
alegria e gratidão diante do Senhor.

Passados os dias e, como a medicação que 

controla essa enfermidade não era permiti-
da no período da lactação, vimo-nos diante 
de um impasse. Havia duas possibilidades: 
tomar a medicação ou amamentar a criança 
e, óbvio, optamos pelo aleitamento. Dois 
anos depois, Deus nos presenteou com outra 
gravidez e veio o segundo filho. Demos-lhe 
o nome de Ivan Marcus. Detalhe: de novo
o tratamento não pode ser administrado. 
Posteriormente fui pastorear a 1ª IPI de 
São Luís, MA, no Presbitério Norte, e por 
esse mesmo presbitério Marli também foi 
licenciada e ordenada pastora. 

Um dia, lemos 2 Reis 20 que, em resposta 
a oração do Rei Ezequias, o Senhor prome-
teu curá-lo e pediu para Isaías levar pasta 
de figos e aplicar sobre a úlcera e o rei foi 
curado. Isso despertou novamente nossa 
fé. Conversando com amigos, ouvimos fa-
lar de uma planta popular conhecida como 
pau pelado (látex de Avelós), que trazia re-
sultados satisfatórios no controle do viti-
ligo, e seu uso fitoterápico era aplicar três 
gotas em cada litro de água. Entendendo 
como resposta de Deus, decidimos pelo tra-
tamento. Entretanto, foi mais uma tempo-
rada no vazio! Ela tomava o remédio, mas 
nenhum resultado aparente. Que aflição!

Num belo dia, algo aconteceu. Olhei para 
ela e vi que a pele do seu rosto estava sem 
nenhuma mancha! Surpresos examinamos 
os lugares afetados pelo vitiligo e gritei com 
euforia: Marli! Você foi curada! Ela correu, 
olhou-se no espelho, viu sua pele sem man-
chas e louvou ao Senhor. Extraordinaria-
mente as manchas causadas pelo vitiligo 
desapareceram assim aos nossos olhos. Foi 
uma experiência incrível com um Deus que 
opera milagres de forma silenciosa. Não 
desista. 

q

rev. gildo f. lopes, pastor da ipi jardim de 
oração imperatriz, ma

TESTEMUNHO CURA DA PELE

EXTRAORDINARIAMENTE 
AS MANCHAS CAUSADAS 

PELO VITILIGO 
DESAPARECERAM ASSIM 

AOS NOSSOS OLHOS.    
FOI UMA EXPERIÊNCIA 

INCRÍVEL COM UM 
DEUS QUE OPERA 

MILAGRES DE FORMA 
SILENCIOSA. NÃO 

DESISTA. 




