


LITERAL | ABRIL 20212



LITERAL | ABRIL 2021 3

primeiras palavras
Apesar do bom resultado para políticos, Igreja e política devem se misturar? Sendo a 

religião profundamente entrelaçada com todos os outros aspectos da identidade de uma 

pessoa: cultura, etnia, raça, gênero, orientação sexual, e, claro, orientação política, é 

democrático divorciar religião da política?

Durante muitos anos a religião possuía um papel determinante na política, de tal forma 

que Estado e Igreja se fundiam em uma única estrutura. Porém, no século XVI, a Reforma 

Protestante rompeu com esta ideia e despertou a busca pela verdade nas Escrituras, 

fomentando o grito de liberdade, de democracia, e possibilitando ao mundo alcançar a 

modernidade, o respeito e a igualdade.

Apenas no Brasil dos anos 1980 é que, por fim, conseguimos perceber o aparecimento de 

uma nova corrente do cristianismo crescendo entre a população. Os evangélicos, que, 

até então, possuíam discreta atuação no cenário político e social, acabaram ganhando 

visibilidade durante o processo eletivo para a Assembleia Constituinte de 1986, quando 

criaram uma bancada suprapartidária composta por diversos parlamentares ligados a 

diferentes agremiações do protestantismo.

Hoje, o Congresso conta com 84 deputados federais e 7 senadores evangélicos. É a maior 

bancada evangélica da história e, cada vez mais, tem chamado a atenção de cientistas 

sociais e políticos em busca de alianças.

Afinal, qual a linha divisória entre a luta por direitos e da aplicação da constituição, 

garantindo um estado laico, e a luta por interesses próprios, manchando a imagem do 

evangelho? Nesta edição, abordaremos diferentes visões desse atual e importante tema, 

na esperança de oferecer um pensamento histórico e bíblico em diversas áreas de atuação. 

Boa leitura!
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reflexão

O povo é destruído 
quando escolhe 
candidatos sem 
conhecimento...
Fábio Sousa
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O fato de uma pessoa ser evangélica 
deve ser determinante na hora de um 
cristão decidir seu voto? Se a análise for 
simplesmente o fato de ser evangélica, a 
resposta é não! 

Por muitos anos, líderes e membros de 
igrejas diversas incentivaram, dizendo: 
“Irmão vota em irmão”. Contudo isso 
nem sempre representa algo positivo. 
Entenda o caso, conforme explico a 
seguir.

A falta de conhecimento gera 
destruição, segundo a Bíblia. Por falta 
de conhecimento, não só do processo 
eleitoral mas também dos processos 
legislativo e administrativo, o povo 
de Deus muitas vezes contribui para a 
destruição da nossa nação. A situação 
torna-se ainda pior, pois estão também 
ferindo a sua própria reputação, 
apresentando um péssimo testemunho.

O evangélico que pretende votar em 
um candidato que também é evangélico 
caminha na direção correta quando 
também considera a capacidade e 
habilidade do candidato. Alguns itens 
que devem ser observados com cuidado 
são a formação pessoal, a reputação, a 
capacidade de influenciar e de não ser 
influenciado.

José foi escolhido pelo faraó  para 
ser governador do Egito devido à 
sua capacidade. Havia o propósito 
divino envolvido, claro, mas a escolha 
do faraó levou em consideração o 
preparo natural de José (cf. Gênesis 
41.39-46). Da mesma forma, Daniel e 
seus companheiros foram escolhidos 
para atuar administrativamente nos 
impérios caldeus e persas pelo seu 
visível preparo, não por sua crença (cf. 
Daniel 1.3-7).

Outros homens de Deus apresentados na 
Bíblia, que também foram governantes, 
só chegaram em sua posição de 
governo depois de muito preparo e 
capacitação. Moisés foi treinado na 
corte do Egito, o mais avançado centro 
intelectual daquela época. Josué, antes 
de ser governante, foi assessor de 
Moisés e, certamente, foi mentoreado 
pessoalmente para o cargo. Davi foi 
escudeiro de Saul. Neemias foi copeiro 
da corte de Xerxes. 

A escolha deve ser, sim, criteriosa. 
Quando um evangélico assume o poder, 
devido ao pré-conceito midiático  
de um mundo resistente, todos os 
demais são julgados. E o simples 
fato de ser evangélico não quer dizer 
absolutamente nada em termos de 
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nele também. Por isso o preparo é tão 
importante. É preciso ter conhecimento 
amplo em áreas que afetam a todos nós 
como economia, infraestrutura, saúde, 
educação, segurança pública etc. Claro 
que a agenda “de costumes e valores” 
é importante. O nosso país tem muitos 
outros problemas que demandam dos 
seus eleitos atenção.

Por fim, outro aprendizado que o 
evangélico precisa ter para não ser 
“pisoteado pelos homens”, nas palavra 
do Senhor Jesus, é não trocar votos 
por “cimento”, “bancos da igreja”, 
“cestas básicas” ou outras ofertas 
de candidatos. Além de ser crime, 
é imoral e também pecado. Procure 
saber também o porquê do apoio do 
seu pastor ou líder. Há muitos que 
ainda recebem ou procuram receber 
compensações financeiras para apoiar 
candidatos. Sobre esses, o peso da 
justiça de Deus, ao tempo do Senhor, 
virá. Questione o motivo da indicação. 
Procure se informar. Se falta de 
conhecimento gera destruição, muito 
conhecimento gera construção. ▣

reflexão

capacitação. A prova disso é que o Brasil 
já teve dois presidentes evangélicos que 
em nada diferenciaram dos demais: o 
presbiteriano Café Filho e o luterano 
Ernesto Geisel.

Outra erro político que encontramos 
no meio evangélico é candidato que 
não tem a mínima chance de se eleger 
tirando a pouca chance de alguns que 
realmente têm, ao subtrair votos do 
segmento. Movidos pela ganância de 
líderes partidários, somado à falta de 
preparo e conhecimento, eles se lançam 
“candidatos” achando que podem 
ganhar, mas, na verdade, devido ao 
sistema eleitoral, elegem o espertalhão 
do partido. A falta de conhecimento e a 
cegueira utópica destroem.

Ao ser eleito, o evangélico não pode 
se restringir apenas ao ideário de uma 
frente parlamentar segmentada. Seja 
para deputado ou para qualquer outro 
cargo, ele pode até ser eleito por parte 
da sociedade, mas, ao atuar, deve sua 
atuação em benefício de todos, os 
que votaram e os que não votaram 

FÁBIO SOUSA é Bispo da Fonte da Vida, jornalista, graduado em 
Teologia, História e Gestão Pública, foi vereador em Goiânia, duas 

vezes deputado estadual e deputado federal..
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A música cristã 
como instrumento 
de conscientização 
política 
Atilano Muradas

música
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Os músicos cristãos não estão 
preocupados com política, porque os 
pastores não estão preocupados com 
este tema e porque a Igreja como um 
todo também não está preocupada. Os 
membros, sim, individualmente, estão 
preocupados com política, mas, a Igreja 
como instituição, ainda não está. O 
assunto continua sendo tabu e evitado 
à boca miúda. Conclusão: enquanto a 
Igreja não se preocupar com política, 
os músicos cristãos também não se 
preocuparão com ela. Percebeu como 
uma coisa está ligada à outra? Falo de 
maneira generalizada, mas, consciente 
de que existem exceções.

Diferentemente da Igreja Católica, que 
tem um reconhecido líder mundial, 
as igrejas evangélicas não possuem 
um líder ou uma diretoria que as 
represente. Isso é positivo, porque fica 
claro que “O Cabeça da Igreja” é Cristo 
e não um homem. Todavia, como são 
denominações cristãs diferentes, cada 
uma está em busca de sua própria visão, 
o que impossibilita a todas pensarem 
como se fossem uma “Igreja única”, ou, 
um “único Reino”.

Enquanto algumas denominações 
pensam em política, outras abominam 
ou desdenham do assunto. Mas, 

de repente, quando essas outras 
despertam para o tema, aquela que 
estava empenhada no assunto decide 
caminhar noutra direção. A maior 
comprovação disso se dá por ocasião 
das eleições, quando cada denominação 
tem seu modo de agir referente 
aos candidatos a cargos eletivos. 
Um número significativo de igrejas 
ainda tem medo de tocar no assunto 
“política”, pois, considera quase pecado 
mortal tomar algum partido. As 
justificativas são sempre as mesmas: 
somos uma igreja, falamos de Jesus, 
de Bíblia, de boas obras, e o púlpito é 
lugar sagrado.

Concordo! O púlpito é sagrado! Mas, a 
política também é um assunto sagrado, 
visto que está presente na Bíblia, tanto 
através das histórias de políticos, 
quanto de princípios a respeito de 
política. Em diversos textos somos 
incentivados a orar pelas nações e por 
seus governantes. Os protagonistas do 
livro de Juízes eram políticos. Moisés, 
José, Saul, Davi, Salomão e todos os 
reis de Israel e Judá eram políticos. 
Paulo faz várias recomendações sobre 
como devemos agir em relação às 
autoridades, ou seja, aos políticos. E o 
mais importante: Jesus reconheceu os 
políticos como autoridades.
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UMA MÚSICA CRISTÃ 
DE VIÉS POLÍTICO 

TERIA COMO TEMA OS 
PRINCIPAIS ASSUNTOS 

BÍBLICOS QUE DEFENDEM 
OS BONS PRINCÍPIOS, 
A ÉTICA, A MORAL E A 

JUSTIÇA.

Como se vê, a Bíblia contém farto 
material político para que pastores 
possam pregar o ano inteiro. Todavia, 
alguns ainda preferem fugir do tema. 
No máximo orarão por candidatos – de 
preferência os que poderão lhes trazer 
algum benefício. A consequência lógica 
disso é que os músicos não produzirão 
obras versando sobre temas políticos. 
Portanto, enquanto esse silêncio da 
liderança permanecer, o problema 
da falta de músicas políticas também 
permanecerá. Mas, o que seria uma 
“música cristã política”?

Uma música cristã de viés político 
teria como tema os principais assuntos 
bíblicos que defendem os bons 
princípios, a ética, a moral e a justiça. 
Além disso, promoveria a oração pela 
sociedade e por seus governantes, e 
incentivaria a ação prática contra os 
problemas sociais, tais como, a fome, 
a pobreza, os dramas psicológicos, o 
desemprego, os problemas familiares, 
etc. Uma música cristã política jamais 
exaltaria qualquer tipo de partido 
político, ou mesmo divulgaria qualquer 
nome de político. Isso é papel do 
jingle. A música cristã política visaria, 
sobretudo, promover o Reino de Deus 
como agente de socorro à sociedade.

música
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Essa tradição de evitar misturar 
Igreja e política vem, obviamente, do 
péssimo modelo deixado pela Igreja 
Católica, que andou lado a lado com o 
Império Romano, por séculos, e foi um 
tremendo fracasso, sendo tão ou mais 
cruel que o próprio Império. Igreja 
e Estado liderando da forma como 
aconteceu em Roma, evidentemente 
que se trata de ideia completamente 
inaceitável. E esse impacto católico 
ficou tão enraizado na sociedade e 
associado ao Cristianismo que nem os 
mais de 500 anos de história da Reforma 
Protestante conseguem apagar.

Sempre que converso com alguém sobre 
história da religião, geralmente tenho 
que esclarecer que os protestantes nada 
têm a ver com a Inquisição ou com as 
Cruzadas e outras aberrações. Tenho 
que explicar que a igreja romana era 
avessa ao desenvolvimento da ciência, 
e que os protestantes foram os que mais 
incentivaram a cultura, o estudo e a 
ciência, levando a educação para o povo 
e criando universidades. Os protestantes 
estão por trás do estabelecimento dos 
países mais democráticos, como, por 
exemplo, os Estados Unidos da América.
Mas, suponhamos que os compositores, 
finalmente, decidam criar letras 
políticas e cantá-las nos cultos. Em que 

momento elas poderiam ser cantadas? 
Durante o louvor? Não caberia. Na hora 
da oferta? É óbvio que não caberia. 
Durante a pregação? Também não, 
pois estaria fora de contexto, já que 
raramente ouvimos pregações sobre 
política. Restou, então, o momento 
de uma apresentação especial. Mas, 
duvido que alguns músicos topariam 
gastar suas oportunidades para cantar 
investindo em músicas políticas, pois 
é o tipo de assunto que cairia indigesto 
para muitos ouvintes, haja vista que os 
cristãos estão divididos politicamente. 
Por esta razão, tenho que fazer mais 
uma pausa no assunto musical e 
discorrer sobre essa polarização política, 
que, a meu ver, não deveria existir na 
igreja brasileira.

Pelo menos no Brasil de hoje, onde 
temos um presidente de Direita, não 
encontro motivos para que cristãos 
estejam divididos politicamente. 
Digo isto porque Bolsonaro defende 
abertamente “todas” as bandeiras dos 
evangélicos: ele é contra o aborto, é 
contra as drogas, é contra a ideologia 
de gênero, defende a família, e quer 
os bandidos na cadeia. Além disso, 
Bolsonaro tem escolhido evangélicos 
para posições importantes no governo, 
e entre seus conselheiros pessoais 
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música

estão vários pastores. Não me lembro 
de ter visto em nossa história um 
presidente que recebesse oração 
em seu gabinete porque ele mesmo 
tenha pedido. Nunca ouvi falar de um 
presidente brasileiro que chamasse o 
povo a um jejum e oração pela nação. 
Eu nunca soube de uma reunião de 
ministros que começasse com uma 
oração feita por um próprio ministro. 
Não me lembro de um presidente 
cuja esposa fosse cristã e desse 
testemunho aberto de sua fé. Cristão 
que reclama do governo Bolsonaro, 
reclama de barriga cheia. Cristão que 
reclama do atual governo é porque 
está se deixando enganar pelo discurso 
daqueles que querem o antigo e 
corrupto regime onde a roubalheira 
corria solta.

Cristãos que defendem qualquer 
política de Centro Esquerda estão a 
favor de tudo que Bolsonaro é contra, 
e ainda a favor do aniquilamento dos 
cristãos. É isso mesmo que você leu: 
“ANIQUILAMENTO DOS CRISTÃOS”. 
Um dos pilares da Esquerda é o 
aniquilamento dos cristãos, sabia? 
Portanto, se cristãos estão defendendo 
ou optando pelos partidos de Centro 
Esquerda e de Esquerda, estão optando 
pelo “auto aniquilamento”.

CRISTÃOS QUE 

DEFENDEM QUALQUER 

POLÍTICA DE CENTRO 

ESQUERDA ESTÃO A 

FAVOR DE TUDO QUE 

BOLSONARO É CONTRA, 

E AINDA A FAVOR DO 

ANIQUILAMENTO DOS 

CRISTÃOS. 
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Para quem ainda não entendeu o que 
estou dizendo, eu não vou desenhar, 
eu vou fazer uma comparação 
bem grosseira. Imagine que na 2ª 
Guerra Mundial os soldados alemães 
colocassem estrelas de Davi no 
próprio braço, para que pudessem ser 
levados aos campos de extermínio 
junto com os judeus. Qualquer um 
chamaria esses alemães de “loucos 
e ignorantes”. Pois é exatamente 
isto que muitos cristãos estão 
fazendo hoje no Brasil: apoiando a 
Esquerda, que é representada por 
aqueles que querem o fechamento 
das igrejas, a destruição da Bíblia 
e o aniquilamento do Cristianismo. 
Aliás, apenas estes argumentos me 
bastariam para jamais ter a Esquerda 
ou seus aliados como opção política.

Como bem escreveu o profeta Oséias: 
“Um povo é destruído porque lhe falta 
conhecimento” (4.6). Some-se a isso, 

ainda, um pouco de falta de inteligência, 
pois é “lógico” que, mesmo a Direita não 
sendo perfeita, suas bandeiras são muito 
mais alinhadas com a Bíblia do que as 
da Esquerda.

Sendo assim, para que a música 
cristã sirva como instrumento 
de conscientização política, será 
necessário, primeiro, que os líderes, 
frequentemente, façam pregações 
de viés político. E havendo essa 
consciência, creio que surgirão boas 
músicas políticas alinhadas com a 
Palavra de Deus, porque os músicos 
também serão educados politicamente. 
E, quando essas músicas cristãs 
políticas começarem a pipocar no 
seio da Igreja, pois a música é um dos 
melhores veículos de difusão de ideias, 
aí sim, haveremos de ter diferentes 
denominações “proximamente unidas” 
em torno de um único pensamento 
político. ▣

ATILANO MURADAS é pastor, jornalista, teólogo, escritor, compositor e 
palestrante. Possui 11 CDs gravados e cinco livros publicados. É autor de 
vários musicais e articulista de periódicos no Brasil e no exterior. Contato: 

atilanomuradasneto@gmail.com / (31) 98224-3141 (WhatsApp).
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missões

Lidando com 
um cenário de 
polarização 
política
Jairo de Oliveira
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A política interfere em todas as áreas 
da nossa vida. Ela afeta o valor dos 
impostos que pagamos, o estado dos 
serviços que utilizamos e as condições 
de vida que dispomos. Ela escreve o 
presente do nosso povo e prescreve 
o futuro do nosso país. Portanto, é 
legítimo que todo cidadão consciente 
pense politicamente e, até mesmo, 
tenha as suas opiniões político-
partidárias. Ao cristão cabe também, 
como comportamento cidadão, a 
intercessão pelas autoridades, conforme 
recomendado pelas Escrituras: 
“Orem em favor dos reis e de todos 
os que exercem autoridade, para que 
vivamos vida mansa e tranquila, com 
toda piedade e respeito. Isto é bom 
e aceitável diante de Deus, nosso 
Salvador” (1 Timóteo 2.2).

Por mais que algumas pessoas olhem 
para a política com aversão e para os 
políticos com desdém, a política exerce 
um papel essencial. Política diz respeito 
à forma como somos governados, aos 
representantes que escolhemos e aos 
líderes que exercem autoridade sobre 
a nossa vida. Uma sociedade não pode 
viver bem sem um governo instituído. 
A história atesta que não há uma nação 
que tenha prosperado sem a presença de 

um sistema político organizado. Por isso, 
o próprio Deus instituiu autoridades 
sobre nós: “Que todos estejam sujeitos 
às autoridades superiores. Porque não 
há autoridade que não proceda de Deus, 
e as autoridades que existem foram por 
ele instituídas” (Romanos 13.1).

Dentre os vários problemas relativos 
à política, que fazem com que ela 
seja malquista por muita gente, 
está o partidarismo. Esse tipo de 
comportamento normalmente produz 
uma atmosfera política de animosidade. 
A fim de prevenir conflitos entre 
diferentes correntes partidárias, 
popularmente se defende a ideia de que 
“política não se discute”. Contudo, o 
que temos visto no Brasil, nos últimos 
anos, é a sabedoria popular sendo 
contrariada. Ou seja, em todo o país 
encontramos muita discussão política 
e, consequentemente, comportamentos 
agressivos.

Esse cenário deu origem a um 
fenômeno que alguns analistas políticos 
classificam como polarização. Ele é 
caracterizado pela predominância 
de dois grupos que não dialogam e 
se conflagram em função das suas 
divergências políticas. Além de dividir 
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A POLÍTICA MEXE COM 
A PAIXÃO POPULAR. POR 

ESSA RAZÃO, PERCEBEMOS 
QUE NUM MOMENTO 

EM QUE MUITAS PESSOAS 
RETRATAM SUA DESILUSÃO 
COM A POLÍTICA, MUITAS 

OUTRAS SE DECLARAM 
FASCINADAS POR ELA. 

a sociedade, esse tipo de postura tem 
produzido inimizade, inclusive, entre 
indivíduos da mesma família. Por isso, 
há quem defenda a necessidade de 
uma pacificação do país para mitigar a 
tensão existente, impedindo que uma 
situação de conflito mais exacerbada se 
estabeleça.

Aos cristãos, a Bíblia recomenda 
um comportamento que entendo 
ser imprescindível diante desse 
momento político que vive o país: 
“Que não difamem ninguém. Que 
sejam pacíficos, cordiais, dando 
provas de toda cortesia para com 
todos. Pois nós também, no passado, 
éramos insensatos, desobedientes, 
desgarrados, escravos de todo tipo 
de paixões e prazeres, vivendo em 
maldade e inveja, sendo odiados e 
odiando-nos uns aos outros. Mas 
quando se manifestou a bondade de 
Deus, nosso Salvador, e o seu amor por 
todos, ele nos salvou...” (Tito 3.1-5).
A política mexe com a paixão popular. 
Por essa razão, percebemos que num 
momento em que muitas pessoas 
retratam sua desilusão com a política, 
muitas outras se declaram fascinadas 
por ela. Inclusive, há pessoas que se 
comportam como se a política fosse o 

missões
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aspecto mais importante da vida ou a 
única razão pela qual se deve viver. 

Outro aspecto que chama a atenção é 
que, no atual cenário político, aquele que 
opta por não se juntar a um dos polos e 
assumir uma posição de neutralidade é 
visto com desconfiança. Logo, assumir 
uma postura de isenção se tornou 
algo pejorativo. Os mais engajados na 
polarização política parecem assumir que 
independência é sinônimo de covardia e 
que todo cidadão deve encarnar a mesma 
paixão política que está em voga. Caso 
contrário, não está preocupado com o 
país ou não é patriota.

Emitindo opiniões políticas
Em um país polarizado politicamente, 
emitir opiniões políticas se torna uma 
atitude temerária para aqueles que 
reverenciam a Deus e não desejam 
contribuir para o agravamento do 
quadro de tensão. Mais do que nunca, 
é necessário termos muito cuidado com 
comentários, declarações e postagens 
que fazemos, a fim de não pecarmos e 
comprometermos o nosso testemunho. 
Afinal, não esqueçamos que a língua 
é um instrumento perigoso. Usada de 
forma errada, ela tem o poder de ferir, 
amaldiçoar e, até mesmo, matar. Por 

isso, é muito importante estarmos 
atentos à nossa linguagem, pois a 
Escritura diz: “Se alguém entre vós 
cuida ser religioso e não refreia a sua 
língua, antes, engana o seu coração, a 
religião desse é vã” (Tiago 1.26).

Como missionário transcultural, 
residindo fora do país, entendo que é 
necessário um cuidado adicional com 
o uso das palavras por parte daqueles 
que estão geograficamente fora do 
contexto político brasileiro. Não é 
que não se possa emitir opinião, mas 
é preciso estarmos cientes de que ao 
opinar nos sujeitamos a limitações 
como a falta de conhecimento real do 
cotidiano, da percepção de detalhes do 
que está em discussão e de uma análise 
in loco do contexto. Assim, aquele que 
opina corre o risco de ignorar questões 
importantes de um cenário já cheio de 
complexidades. Por isso, é importante 
refletir bem antes de fazer uso das 
palavras, pois “quem vigia as suas 
palavras conserva a sua vida, mas o 
que fala demais arruína a si mesmo” 
(Provérbios 13.3).

O uso das redes sociais
O missionário ou brasileiro que se 
encontra fora do país e manifesta 
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as suas opiniões políticas de forma 
pública, em geral, usa como veículo 
de comunicação as redes sociais, o 
que também requer bastante cautela, 
pois esse é um terreno extremamente 
complexo que com frequência se 
transforma em campo de batalha. 

Diante da complexidade na utilização 
das redes sociais para abordar temas 
sensíveis, especialistas em comunicação 
digital sugerem a adoção de códigos de 
conduta. Além do mundo empresarial, 
hoje em dia, organizações cristãs 
e igrejas também estão adotando 
diretrizes no uso das redes sociais. Em 
geral, os manuais de conduta para o 
uso da comunicação digital prescrevem 
a abstenção do envolvimento com 
questões políticas. Esse tipo de 
cuidado visa proteger a reputação da 
instituição e, consequentemente, dos 
seus membros: “Mais do que nunca, 
portanto, precisamos desenvolver, 
proteger, monitorar e renovar 
constantemente nossa reputação. 
Indivíduos plugados, com todas essas 
novas tecnologias ao seu dispor, são 
capazes de colocar uma reputação em 
xeque da noite para o dia” (ULLMAN In 
HUNT, 2010, p.14).

DIANTE DA 
COMPLEXIDADE NA 

UTILIZAÇÃO DAS REDES 
SOCIAIS PARA ABORDAR 

TEMAS SENSÍVEIS, 
ESPECIALISTAS EM 
COMUNICAÇÃO 

DIGITAL SUGEREM A 
ADOÇÃO DE CÓDIGOS 

DE CONDUTA.
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Além da nossa reputação pessoal e a dos 
outros, como servos de Deus, também 
devemos nos preocupar em preservar 
o evangelho. Em geral, a maneira como 
vivemos diz muito a respeito do que 
cremos e aproxima ou afasta as pessoas 
de Deus. Portanto, devemos viver de 
tal maneira a honrar e glorificar aquele 
que é digno da nossa devoção: “Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas 
obras, e glorifiquem a vosso Pai, que 
está nos céus” (Mateus 5.16). 

Algumas ressalvas se fazem necessárias 
ao lidarmos com o debate político:

 � 1) A política é um sistema humano 
e, portanto, falho. Logo, na 
conjuntura em que vivemos, não há 
político, partido ou sistema político 
que seja inspirado por Deus.

 � 2) Numa democracia, as pessoas 
são livres para fazerem as suas 
escolhas políticas. Endeusar ou 

demonizar uma escolha política é 
atitude intransigente, tendenciosa 
e manipuladora.

 � 3) Líderes cristãos, de um modo 
geral, em vez de prescreverem 
em quem as pessoas devem votar, 
devem eticamente ensinar o povo 
a votar bem.

 � 4) O que ocupa o lugar principal 
na vida de um servo de Deus 
não é uma ideologia política ou 
um estatuto partidário, mas os 
princípios da Palavra de Deus que 
moldam a cosmovisão do cristão.

Conclusão
Não devemos ignorar o nosso papel de 
cidadãos, mas a nossa esperança não 
pode estar limitada ao que podemos 
esperar deste mundo. Pois, enquanto 
cidadãos da terra, somos igualmente 
cidadãos dos céus: “Pois a nossa 
pátria está nos céus, de onde também 
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus 
Cristo” (Filipenses 3.20) ▣
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Ao iniciar a escrita deste artigo, confesso 
que fui tomado por um sentimento 
de desmotivação ao realizar algumas 
reflexões sobre o tema da política 
no contexto da fé. Isso porque o que 
mais temos visto, ultimamente, são 
episódios que, no mínimo, trazem certos 
constrangimentos àqueles que professam 
a fé cristã e que, infelizmente, têm que 
se deparar com fatos conflitantes com os 
princípios bíblicos.

Recordo-me de uma publicação que 
fiz em 2019, em meu perfil pessoal no 
Facebook, procurando saber se alguém 
conhecia algum político cristão e se 
poderia indicá-lo para mim. Tal ação 
tinha uma motivação definida, visto que 
estava estruturando um projeto voltado 
para o evangelismo nessa área.

Uma das respostas me surpreendeu. 
Alguém comentou “serve um cristão 
político?”, e tal indagação me trouxe 
uma profunda reflexão sobre o exercício 
da fé no contexto da política brasileira. 
Percebi que minha pergunta, de fato, 
estava equivocada, e meu receio seria 
que outras pessoas também estivessem 
equivocadas quanto à perspectiva desse 
importante tema para a sociedade.

Se pensarmos que pelo fato de 
professarmos uma fé e termos a firme 

convicção de que não somos deste 
mundo (João 15.12-19), ou seja, não 
pertencemos ao sistema deste mundo, o 
que nos levaria a nos importarmos com 
as leis tomadas nas casas legislativas e a 
forma como são administrados os bens 
públicos? A resposta é muito simples: 
porque Deus se preocupa com isso. 
Assim, quando estamos tratando de 
diversos temas de políticas públicas, nas 
suas mais variadas subáreas, estamos 
tendo a oportunidade de manifestar o 
seu desejo e propósito de restauração de 
um mundo público que é governado por 
um Deus justo (CASTRO, 2000).

Dessa forma, quando lemos o texto 
de Isaías 11.1-9, vemos um mundo 
plenamente recuperado e um Deus 
desejoso de que a justiça, a paz e 
a bondade prevaleçam na vida em 
sociedade, manifestando o desejo e o 
caráter de Deus.

Não podemos deixar de abordar nesse 
tema dois termos distintos, politics e 
policy, que em português recebem a 
mesma grafia: “política”. Precisamos 
saber que politics trata-se da construção 
do consenso e luta pelo poder, estando 
ligado à eleição, partidos políticos, 
conflitos etc. Por outro lado, policy 
refere-se às ações de um governo 
que atendem a uma necessidade da 
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sociedade e que, embora sendo uma 
atividade humana que passe por 
decisões políticas (politics), apresentam-
se como diretrizes elaboradas para o 
enfrentamento de problemas públicos, 
sendo essas as políticas públicas. 
(SECCHI, 2013)

Neste ponto podemos realizar alguns 
questionamentos, sob o aspecto da fé 
cristã no contexto das decisões políticas 
no Brasil. Porventura, as articulações 
e mobilizações políticas de nossos 
representantes têm sido motivadas pelo 
bem comum, amor ao próximo ou têm 
apenas reproduzido um modelo egoísta, 
que nada tem a ver com os princípios 
ensinados por Cristo? Qual a relevância 
das igrejas como atores na arena da 
política brasileira?

Temos testemunhado inúmeros casos 
veiculados na mídia, na internet, nas 
redes sociais, que demonstram, no 
mínimo, uma falta de nossos políticos 
com os princípios da moralidade e da 
fé. Isso evidencia uma ausência de 
sabedoria inspirada por Deus, que, por 
sua vez, sempre esteve e está disponível 
para ajudar na tomada de decisão e 
construção de mecanismos de governo 
que sejam justos. “Eu ajudo os reis a 
governarem e os governantes a fazerem 
boas leis. Os governadores governam 

DEUS JÁ ORIENTAVA O 

POVO DE ISRAEL, ANTES 

DA ENTRADA NA TERRA 

PROMETIDA, QUANTO 

AO PERFIL E POSTURA 

DO GOVERNANTE QUE 

SERIA INSTITUÍDO SOBRE 

ELES POR CONTA DE UM 

DESEJO HUMANO.
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com a minha ajuda, e também todas as 
autoridades e pessoas importantes da 
terra.” (Provérbios 8.15-16, NTLH).

Deus já orientava o povo de Israel, antes 
da entrada na terra prometida, quanto 
ao perfil e postura do governante que 
seria instituído sobre eles por conta de 
um desejo humano. Embora o Senhor 
permitisse tal modalidade de governo, 
foi bem claro quanto à integridade do 
governante, zelo pela lei de Deus e 
compromisso com seus concidadãos:

“Ele deverá ficar com essa cópia e todos 
os dias da sua vida lerá a lei, para que 
aprenda a temer o Senhor , nosso Deus, 
e para que sempre obedeça fielmente a 
todas as leis e a todos os mandamentos. 
Se fizer isso, ele não irá pensar que 
é mais do que os outros e cumprirá 
fielmente todas as leis. Assim reinará 
muitos anos, e os seus descendentes 
serão reis de Israel por muito tempo.” 
(Deuteronômio 17.19-20, NTLH).

Compreendo que o ponto de partida é 
exercemos, de forma mais consciente, 
nosso direito ao voto, analisando e 
votando em candidatos que estejam 
comprometidos realmente com a Palavra 
de Deus, que sejam cristãos políticos 
e não políticos cristãos, conforme 
afirmado anteriormente.

A fé, no contexto da política, não 
pode ser usada como um artifício 
para negociações, mecanismos para 
formulação de conglomerados temáticos 
ou, até mesmo, meios para viabilizar 
articulações e mobilizações sociais, 
congregando tantos outros que também 
compartilham da mesma estratégia. 

O exercício da firme convicção nos 
princípios de Jesus Cristo tem que, 
obrigatoriamente, resultar em bons 
frutos, boas práticas, em uma conduta 
irrepreensível perante a sociedade, 
antes mesmo da pessoa pleitear algum 
cargo eletivo.

Em outras palavras, os políticos, quando 
no exercício do seu mandato, apenas 
manifestam aquilo que sempre foram, 
não o que se tornaram pelo fato de 
estarem em um contexto de corrupção, 
desonestidade e falta de compromisso 
com a coisa pública.

Constituem-se em verdadeiros 
falsos profetas aqueles que afirmam 
compartilhar dos ensinamentos de 
Jesus, mas não se distinguem em nada 
de seus pares no Congresso Nacional ou 
nas repartições do executivo.
“Lembremo-nos, pois, das palavras 
do próprio Jesus, que nos alerta hoje: 
“Acautelai-vos, porém, dos falsos 
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profetas, que vêm até vós vestidos 
como ovelhas, mas, interiormente, são 
lobos devoradores. Por seus frutos os 
conhecereis. Porventura colhem-se uvas 
dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? 
Assim, toda a árvore boa produz bons 
frutos, e toda a árvore má produz 
frutos maus. Não pode a árvore boa 
dar maus frutos; nem a árvore má dar 
frutos bons. Toda a árvore que não dá 
bom fruto corta-se e lança-se no fogo.” 
(Mateus 7.15-19).

O que nos cabe, então, como Igreja 
de Cristo? Fecharmo-nos em nossos 
templos, iniciarmos campanhas 
temáticas com nossas comunidades e 
ter a esperança de que tudo mudará um 
dia? Certamente essa não é a vocação da 
Igreja do Senhor Jesus.

O Corpo de Cristo é um ator de 
profunda relevância na arena política, 
e precisa assumir um posicionamento 
digno da sua vocação de fazer 
conhecida a boa e maravilhosa 
notícia de que, embora a humanidade 
esteja em um quadro de corrupção e 
distanciamento de Deus, Jesus Cristo 
é capaz de restaurá-la, desfazendo as 
obras do Diabo (1 João 3.8).

A Igreja deve se levantar para denunciar 
a injustiça, para promover ações de 

A IGREJA DEVE SE 

LEVANTAR PARA 

DENUNCIAR A INJUSTIÇA, 

PARA PROMOVER AÇÕES 

DE INCIDÊNCIA EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUE DEMONSTREM, A 

TODOS AO SEU REDOR, 

O AMOR DE JESUS E SEU 

SACRIFÍCIO POR ELES.
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incidência em políticas públicas que 
demonstrem, a todos ao seu redor, 
o amor de Jesus e seu sacrifício por 
eles. Nossas comunidades não podem 
permanecer indiferentes às necessidades 
do próximo quando podemos, ainda 
que pontualmente, socorrê-lo como se 
tivéssemos fazendo ao próprio Cristo 
(Mateus 25.45).

Precisamos pregar mais sobre governo 
civil em nossos púlpitos, trazer luz sobre 

o tema junto aos nossos irmãos e irmãs, 
permitindo-lhes assimilar princípios 
bíblicos sobre o estado, sendo este uma 
instituição divina para o propósito de 
proteger os cidadãos de bem (ANDERSON, 
BELILES, McDOWELL, 2020).

Quando a política encontra a fé, ela se 
submete aos moldes da santidade da 
jurisdição divina, e é constrangida por 
qualquer tentativa que atente contra os 
fundamentos da lei de Deus. ▣
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Uma das grandes e acaloradas 
discussões internas na Igreja 
evangélica gira em torno da 
separação dos poderes no cenário 
democrático. Está embutida nessa 
questão a discussão ou defesa da 
laicidade do Estado e a relativa 
pressão exercida por alguns grupos 
evangélicos. A tal laicidade, como 
sabemos, é a prerrogativa do 
Estado não defender uma fé em 
detrimento de outras. Ele deve agir 
no rigor da Lei e não ser movido por 
preferências ou pretensos apoios.
A questão não é simplesmente 
resumida à pergunta “evangélicos 
podem participar da política?”. A 
isso a resposta é “sim”, obviamente, 
pois a cidadania confere esse direito 
nos regimes democráticos. Queremos 
refletir sobre outra abordagem, isto 
é, se a mistura entre a Igreja e a 
política é legítima, ou se é possível 
ou real essa separação. 

Sabemos que a religiosidade humana, 
por ser inerente ao indivíduo, está 
entranhada em outros aspectos da 
identidade cultural. A religião de 
uma pessoa por vezes vem a ela 
pela etnia, produz reflexos em sua 
conceituação de gênero e pode dar a 
orientação política para um lado ou 
outro. Sendo assim, como divorciar 

religião da política? É esse o melhor 
exercício democrático que temos a 
fazer?

Quando olhamos para a longa 
história da fé cristã, vemos o papel 
determinante da religião na vida 
política comum das sociedades 
europeia, norte-americana e, mais 
recentemente, latino-americana. 
Até há bem pouco tempo – falo de 
cento e trinta anos atrás –, Estado 
e Igreja eram engrenagens no 
mesmo mecanismo. O sistema do 
padroado1 vigorou no Brasil desde 
D. Pedro II até a Proclamação da 
República (1889). No entanto, por 
meio de longos processos históricos, 
no Brasil e antes dele na Europa, 
houve uma clara separação entre 
os poderes temporais e espirituais 
ou, se preferir, os poderes públicos 
e os religiosos. Por poderes públicos 
consideramos a autoridade política, 
a economia, a cultura, educação e 
artes, a imprensa.

1 O padroado católico no Brasil era o sistema 
no qual o Imperador dispunha de poderes como 
representante de Roma no país, nomeando as 
lideranças religiosas católicas e arcando com os 
rendimentos delas, sendo a folha de pagamento 
uma responsabilidade do Estado. Decorre daí a 
possibilidade de corrupção desses líderes.
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Temos o hábito de afirmar a 
Reforma Protestante no século 
XVI como o evento que rompeu 
o mecanismo híbrido, separando 
política e religião, e promoveu a 
volta às Escrituras e o fomento e a 
exaltação da liberdade do indivíduo. 
Mas a própria Reforma precisa ser 
vista como a culminação de parte 
de outro processo para o qual o 
Humanismo e outros movimentos 
deram grandes contribuições. 
De modo concomitante veio o 
Renascimento (1300-1600). O termo 
francês Renaissance designa o 
reavivamento literário e artístico na 
Itália dos séculos XIV e XV, e tem-
se considerado que o Renascimento 
deu origem à Era Moderna, quando 
muitos começaram a pensar de modo 
independente, como indivíduos.

Bem antes da Revolução Francesa 
– outro evento que acentuou a 
separação entre poderes, reforçando 
a ideia da democracia como o poder 
que emana do povo –, Thomas 
Hobbes (1588-1679), filósofo inglês, 
lançou formulações para um 
governo que mantivesse a ordem 
se e quando a temperatura subisse 
entre a população com conflitos 
sociais. Hobbes escreveu no período 

MAS A PRÓPRIA REFORMA 

PRECISA SER VISTA COMO A 

CULMINAÇÃO DE PARTE DE 

OUTRO PROCESSO PARA 

O QUAL O HUMANISMO 

E OUTROS MOVIMENTOS 

DERAM GRANDES 

CONTRIBUIÇÕES. 
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entre o Humanismo2 e o alvorecer 
do Iluminismo (séc. XVIII), de modo 
a considerar que não a religião, 
mas a razão deveria reger a ordem 
social, tendo um governo secular em 
oposição ao dogma da religião e um 
papa. 

Na sua teoria, chamada de o 
Contrato Social, Hobbes defendia 
que as pessoas seriam governadas 
pela minoria, governantes e 
governados, num modelo em que 
estes últimos renunciariam parte 
de sua liberdade em favor de 
proteção e da garantia de direitos 
e liberdade com deveres. É assim 
que pensam os conservadores. No 
modelo de Hobbes, a legitimidade 
do governante se daria enquanto ele 
cumprisse a sua parte no contrato 
social, sendo um governante 
justo; caso contrário, deveria 
ser substituído, porque não teria 
cumprido a sua parte no contrato.
Depois de Hobbes, o filósofo Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) 
semeou as primeiras ideias do 
que hoje chamamos esquerda. 
Diferentemente de Hobbes, que 

2 O Humanismo foi um movimento dedicado 
ao estudo da literatura e línguas clássicas e a um 
conjunto de ideias, abrangendo a nova filosofia do 
Renascimento. 

acreditava que as pessoas se 
inclinariam para o bem quando 
criadas condições para uma boa 
vida,3 Rousseau defendia que as 
pessoas eram naturalmente boas e 
a sociedade funcionaria bem, em 
harmonia, fraternalmente; sem 
as intervenções injustas, como a 
propriedade privada, por exemplo, 
parte das desigualdades existentes. 

Como se vê, o estado da natureza 
humana era questão em pauta 
entre os dois filósofos. Dadas certas 
condições sociais e econômicas, 
como as pessoas se comportariam? 
Elas seriam justas, tendo compaixão 
pelo próximo, promovendo o bem 
comum ou deixariam que o egoísmo 
e a ambição dominassem o cenário 
social, aumentando a pobreza de 
uns enquanto outros acumulariam 
bens e posses? Os pontos de vista 
opostos entre Hobbes e Rousseau 
geraram modelos distintos, não 
religiosos, mas que contemplam 
subliminarmente aspectos da fé, 
como a questão da natureza humana 
e as virtudes do indivíduo. 
Em Hobbes, encontramos o 
pensamento que consideramos 

3 A boa vida era tema da antiga filosofia grega, não 
como hoje nós chamamos boa vida, “curtição” ou 
algo do tipo.
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mais à direita,4 em que a 
humanidade deveria desfrutar 
liberdades e assumir seus deveres 
e responsabilidades, ajustando-se 
às condições encontradas entre 
si e sendo dirigidas por seus 
próprios interesses, que seriam 
resolvidos entre as partes, sem a 
interferência rigorosa de um poder 
público, como é o Estado. Seria 
como um contrato, em que há 
cláusulas acordadas entre as partes 
interessadas ditando direitos e 
deveres. 

Hobbes expressou essas ideias 
em sua obra Leviatã (ou Matéria, 
Palavra e Poder de um Governo 
Eclesiástico e Civil). O papel 
político do governo seria mediar 
casos mais específicos, colocando 
ordem (leis), garantindo a 
segurança (paz) e a liberdade 
(propriedade privada e direito à 
vida). Antes, isso era feito pela 
Igreja, sempre em tensão com o rei, 
a monarquia. Assumia-se que esses 
poderes eram concedidos por Deus. 
Daí a razão de, por séculos, a Igreja 
insistir na afirmação do papa como 
vigário ou representante de Cristo 
na terra.

4 Não estamos, com isso, afirmando que a política 
de direita é algo como a vontade de Deus.

A ATUAL COMPOSIÇÃO 
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BANCADA EVANGÉLICA 

DA HISTÓRIA. 
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Já em Rousseau, que considerava 
a necessidade de dar às pessoas 
liberdade e igualdade de direitos – 
como em geral pensam as pessoas 
da esquerda –, o papel político do 
governo é ajustar a sociedade, ou 
seja, regular o seu comportamento. 
As pessoas precisariam ser 
levadas a esse estado natural 
de igualdade e liberdade pela 
ação do Estado e de instituições 
eficientes e fortes, administradas 
por pessoas competentes e que 
imporiam de cima para baixo as 
leis, condicionando os governados, 
isto é, condicionando o ser humano 
a seguir rumo a um mundo 
idealizado.5

Penso que podemos interromper 
neste ponto essa brevíssima 
narrativa sobre ocorrências 
históricas que contribuíram com 
o processo de chegada ao ponto 
em que estamos no país. O leitor 
mais atento terá percebido que 
a separação dos poderes pode 
ser necessária para o melhor 
desempenho ou a efetiva ação 
política, deixada nas mãos de 
“especialistas”, isso considerando 
um quadro ideal. Indistintamente 

5 Parte desse artigo irá compor um novo livro do 
autor sobre conservadorismo.

de quem estiver no poder, a 
condução dos programas de 
governo se dará a partir dos 
princípios, valores ou interesses 
dessas pessoas. Nas últimas 
décadas, nós, brasileiros, vimos 
esses interesses suplantarem 
qualquer outra expectativa.

A atual composição do Congresso 
conta com 84 deputados federais 
e sete senadores evangélicos. É 
a maior bancada evangélica da 
história. O primeiro escalão do 
Governo Federal conta com seis 
ministros evangélicos, dos quais 
três são pastores, dirigindo pastas 
cruciais para o desenvolvimento 
do país. É o caso do Ministério 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos, dirigido pela pentecostal 
Damares Alves; da Educação, 
com o pastor presbiteriano 
Milton Ribeiro; André Mendonça, 
pastor presbiteriano e ministro 
da Justiça; o ministro Onyx 
Lorenzoni da Secretaria Geral 
da Presidência, que é luterano (e 
político de carreira); o Ministro-
chefe da Secretaria de Governo, 
Gal. Luiz Eduardo Ramos, da Igreja 
Batista; e Fábio Farias, Ministro da 
Comunicação. 
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Até onde apurei, todos esses nomes 
já atuavam nas áreas cujas pautas 
são objetos da atuação de seus 
Ministérios. Mais do que isso, 
apuramos que os assessores desses 
ministros e postos de segundo 
e terceiro escalões que estão 
ocupados por evangélicos não se 
justificam simplesmente pela fé 
professada, mas por consistente 
formação acadêmica, incluindo 
pós-graduados e pós-graduadas 
cursados no Brasil e no exterior, 
com anos de experiência no atual 
campo de atuação, e chegou-se a 
exigir inglês para a admissão (como 
é o caso do Ministério da Mulher). 

O número de evangélicos no 
Governo cada vez mais é objeto das 
análises de cientistas sociais e de 
políticos em busca de alianças, em 
parte em razão da laicidade; mas 
não se dá tanta ênfase no fato de a 
fé ser barreira para a competência 
de ninguém. Então, questiona-se: 
a presença desses profissionais 
mancharia a imagem do Evangelho 
ou comprometeria o trabalho da 
Igreja? Afinal, é tênue a linha 
que separa a luta por direitos e a 
aplicação da Constituição Federal 
garantindo um estado laico, de um 
lado, e a aproximação do poder em 

O NÚMERO DE 
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GOVERNO CADA VEZ 
MAIS É OBJETO DAS 

ANÁLISES DE CIENTISTAS 
SOCIAIS E DE POLÍTICOS 
EM BUSCA DE ALIANÇAS.
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busca por interesses e favores que 
contemplem interesses pessoais, 
por outro.

Sobre a natureza humana, a 
posição de Hobbes em favor de 
as pessoas inclinarem-se para 
o lado bom havendo condições 
positivas, e Rousseau, para quem 
as pessoas eram naturalmente 
boas e a sociedade funcionaria 
maravilhosamente bem dadas 
condições justas, sabemos que 
não há um meio de cauterizar o 
elemento religioso nas pessoas – 
somos incorrigivelmente religiosos, 
independentemente de qual seja a 
divindade cultuada: Jesus, o poder, 
o time de futebol, o dinheiro ou 
qualquer outro ídolo. – O mesmo se 
dá com relação ao caráter daqueles 
que ocupam postos públicos e 
políticos: não há uma vacina 
contra o câncer da corrupção nem 
contra o vírus da incompetência. 

Se os cristãos reúnem condições 
técnicas para os postos disponíveis, 
eu prefiro que estejam lá, dados 
os princípios nos quais dizem 
acreditar, ainda que em certas 
questões tenham que decidir 
contrariamente ao modo dogmático 
como a Igreja pensa.

Segundo o currículo dos 
evangélicos no presente Governo 
(o que inclui as pessoas de outra 
fé, como apurei no caso de fiéis 
das religiões afro), nenhum deles 
tem o menor demérito por ser 
religioso. Ao contrário, essas 
pessoas estão acima da média em 
termos de capacitação profissional 
quando comparadas com o nível 
de preparo de seus pares na Igreja. 
Considerando o papel deles como 
cristãos, penso que durante um 
mandado reúnem condições de dar 
um testemunho que cada um de nós 
conseguirá em uma vida toda. ▣
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Vivemos hoje no País um período 
sem par em nossa história, que tem 
levado o povo de Deus a radicalismos e 
polarizações a ponto de necessitarmos 
ter um tempo para refletir, de modo 
a evitar confundir os fatos que hoje 
vivemos com ensinos das Escrituras. 

Hermenêutica e exegese 
bíblica como ponto de 
partida

Na música as notas possuem valores 
universais e conhecidos. Uma nota 
Sol emitirá som de Sol e não de Mi. 
Poderá ter semitons, como o sustenido 
e o bemol, mas continuará a ser 
Sol. No Direito existe a ciência da 
Hermenêutica, que oferece regras para 
a interpretação das leis, tendo como 
suporte a jurisprudência.
 
Não é diferente com a interpretação 
da Bíblia em que temos também a 
Hermenêutica, que se vale da Exegese 
e Crítica Textual. Não é possível apenas 
ler a Bíblia, inclusive em formato 
de tradução, sem a utilização dessas 
ferramentas para a sua compreensão.
 
Um dos nobres princípios da 
Hermenêutica Bíblica é a consideração 
de dois fatores, entre outros:

 � o contexto – que se divide em 
interno (próximo e distante) e 
externo, sendo que este envolve 
estudo e compreensão do ambiente 
no qual o texto em análise 
pertence; 

 � o modo da revelação de Deus – e 
aqui temos o conceito de revelação 
progressiva em que Deus vai se 
revelando ao povo à medida que 
este possa compreender.

Inúmeras interpretações deixam de 
considerar inclusive esses dois simples 
princípios e nos levam a equívocos 
em afirmar o que as Escrituras não 
quereriam dizer. 
 
Quem está investido de autoridade 
está sempre certo? Como 
compreender o princípio da 
obediência às autoridades em nossos 
dias, conforme Romanos 13?

Depois disso é possível, em princípio, 
avaliar afirmações que hoje nos afetam 
e estão sendo muito utilizadas nessa 
crise política pela qual passamos:

 � Devemos aceitar que quem está 
investido de autoridade política 
hoje é como no passado o rei 
que era ungido de Deus. Então 
não podemos questioná-lo, 
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revelando assim, certo sentido 
de “messianismo” e infalibilidade 
atribuído ao suposto governante.

 � Devemos sempre obedecer, 
sem questionar, as autoridades 
(Romanos 13).

Em primeiro lugar, o governo do qual o 
conceito de que o rei era o escolhido de 
Deus, o ungido de Deus, era de natureza 
teocrática. Deus escolhia o rei e poderia 
rejeitá-lo. Esse tipo de governo, diante 
da rebeldia do povo, foi interrompido 
por Deus e nunca mais surgiu na 
história bíblica.
 
Em segundo lugar, no livro dos 
Romanos temos um governo imperial, 
em que não era possível questionar o 
imperador sem o custo da vida. Não 
havia qualquer mecanismo de avaliação 
ou questionamento das atitudes do 
imperador que pudesse ser utilizado 
pelo cidadão (servo) comum.

Como entender isso hoje?

No regime democrático (do grego: 
demo = povo + kratos = poder) é o 
povo que escolhe seus governantes 
e não Deus por meio de algum sinal, 
profeta ou sacerdote, pois não estamos 
num governo teocrático. Então não 
podemos equivocadamente aplicar 
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de forma direta o texto do Antigo 
Testamento sobre a escolha divina do 
rei nem mesmo o texto Paulino sobre 
a obediência às autoridades, sem 
considerar o contexto em que foram 
escritos.

No governo democrático existem, 
criados pelo próprio regime, 
mecanismos de avaliação 
governamental, fiscalização, órgãos de 
julgamento em diversas instâncias, leis 
e dispositivos que o povo pode utilizar 
contra quem governa.

No Brasil, temos diversos mecanismos 
para controle do Estado e seus 
governantes, inclusive Ministros. Assim, 
temos órgãos como o Tribunal de Contas 
da União e a Controladoria-Geral da 
União; mas também leis específicas, 
tais como Lei da Transparência, Lei 
Complementar da Ficha Limpa, Lei 
Complementar de Responsabilidade 
Fiscal, Lei Anticorrupção etc. Temos 
também instrumentos, tais como 
Processo de Impeachment, Mandado de 
Segurança, Habeas Corpus, Habeas Data 
etc. Mecanismos inaceitáveis no regime 
imperial.

Portanto, o ensino de Romanos 13 
necessita ser devidamente considerado 
dentro do contexto em que foi escrito, 

identificando qual seu princípio 
essencial que vale para todo tempo, 
e a aplicação desse princípio no 
contexto do regime em que vivemos – 
democrático.

Como entender que toda 
autoridade procede de 
Deus?

Por meio da Teologia, houve a 
descoberta de que há um princípio 
sobre a providência divina, chamado 
de “economia divina” (concursus 
providencial), demonstrando que 
Deus dirige a nossa história enquanto 
a escrevemos como seus agentes. 
Sendo assim, Deus não está ausente 
do que ocorre na história nem das 
ações humanas. Essa abordagem do 
concursus evita tanto o deísmo quanto o 
panteísmo.

A “concorrência divina” indica que 
tudo ocorre sob a autorização de Deus, 
coincidindo ou não com as leis que Ele 
tem estabelecido para a Criação. Vamos 
lembrar que as ocorrências seguem as 
limitações da vida e/ou natureza, tais 
como enfermidades, contaminações, 
acidentes etc. Isso tudo não implica em 
que a soberania de Deus seja limitada, 
mesmo porque Ele age ou não quando 
desejar.
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Sobre a vontade de Deus, classicamente, 
temos a vontade diretiva, quando 
ele diretamente atua, e a permissiva, 
quando ele permite, mesmo que o fato 
não seja necessariamente coincidente 
com sua vontade. Assim, é possível 
prever regimes ou mesmo a presença de 
governantes nem sempre compatíveis 
com Sua vontade.
 
Isso significa que as autoridades existem 
para que a ordem seja estabelecida 
e mantida. O ponto aqui é que se a 
própria autoridade, em termos amplos, 
estabeleceu que pode ser questionada, 
deve ela seguir também a lei. Por si 
só isso significa que essa autoridade 
não é absoluta, como no Regime 
Imperial. Então, se estamos vivendo 
e atuando em conformidade com a 
lei sendo justos e um governante não 
está, necessariamente não poderemos 
concordar e deveremos acionar os 
mecanismos democráticos para que o 
governante seja julgado.
 
Na democracia, a manutenção de um 
país é responsabilidade de seu povo e os 
governantes são “serviçais” para isso, e 
se o serviçal não cumpre com seu papel, 
estará sujeito a ser julgado, existindo 
diversas Leis para isso. Mistura-se o 
público com o privado, também. Por 
isso mesmo devemos, a quem merece, 
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respeito e honra; a quem não merece, 
já existem mecanismos e instrumentos 
para que ocorra a correção.

Em um regime democrático, 
qual é o nosso papel em 
relação aos governantes?

Assim, nosso papel hoje é respeitar os 
governantes e orar por eles (1 Timóteo 
2.1,2), mas, levando-se em conta a 
análise do contexto externo ou interno 
e a revelação progressiva, não nos é 
tirado, em qualquer ensino bíblico, a 
capacidade de avaliarmos os governantes 
e seus auxiliares, seja no momento 
da escolha para o voto ou durante o 
exercício da função para a qual foi eleito 
o governante.

É necessário levarmos a sério a 
interpretação bíblica, assim como 
levamos as notas musicais, para que 
não venhamos a incorrer em equívocos 
afirmando ser bíblico aquilo que não o é.
Neste momento nos é oportuno ainda 
demonstrar a aplicação equivocada 
do princípio da Reforma Protestante 
sobre a separação da Igreja e do Estado. 
De forma magistral o Dr. Israel Belo 
de Azevedo demonstra em seu livro, 
“A celebração do indivíduo”, o nosso 
absenteísmo no campo da ética e da 
política. Esse princípio da Reforma 

Protestante precisa ser melhor 
compreendido, pois não nos deve levar 
ao afastamento do mundo e da cidadania 
responsável, optando por permanecer 
em nossa “redoma” eclesiástica e ficar 
alheios à vida do País deixando que 
outros decidam por nós. O papel político, 
por exemplo, de Calvino em Genebra é 
um indicador da aplicação mais profunda 
desse princípio da Reforma.

Assim, temos deixado de cumprir 
nosso papel de sal e luz para com nosso 
ambiente deixando que outros, sem os 
mesmos valores éticos cristãos, decidam 
por nós sobre questões que até mesmo 
nos levam à fragilidade, tais como 
cultura de gênero, abortamento, combate 
à corrupção, e tantas outras normativas 
que nos fragilizam e obrigam a seguir 
caminhos que diretamente confrontam 
os valores que acreditamos. 

Alguns lembretes:

 � “O que me preocupa não é o grito 
dos maus. É o silêncio dos bons.” 
(Martin Luther King, líder batista);

 � “Para o triunfo do mal só é 
necessário que os bons não façam 
nada.” (Edmund Burke).

 
Em resumo, quando os bons se calam, os 
maus triunfam.
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O que se pode esperar da 
atuação da Igreja e dos 
crentes nesse cenário?

Os cristãos da igreja primitiva viviam 
intensamente o Evangelho a ponto 
de promover alterações no ambiente 
pelo qual passavam. Em geral era uma 
população nômade. Lamentavelmente 
se tem pensado que revolucionavam o 
mundo simplesmente porque pregavam 
o Evangelho, o plano da Salvação. Eles 
pregavam, mas, muito mais, viviam 
o que pregavam. Assim, em Atos 17.6 
temos: “[...] aqueles que transtornaram 
o mundo estão chegando entre nós [...]”. 
No original grego o verbo “transtornar” 
significa virar algo de perna para o ar, 
revolucionar.

Pergunta importante: como nós, 
evangélicos brasileiros, temos cumprido 
isso? Se como cristãos e igrejas nossa 
influência fosse efetiva, teríamos um 
País como o nosso hoje, que vive cenário 
de caos, corrupção, jeitinho?
Parece-me que, como cristãos e igrejas, 
estamos confortáveis em nosso “transe 
de final de semana”, aos domingos em 
nossos templos, pouco importando em 
saber como o mundo está. Ficamos 
em pânico quando algum organismo 
judicial, legislativo etc., vai discutir 
e aprovar algo que coloca em risco 
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nossa fé. Aí agitamos as redes sociais, 
buscamos assinar digitalmente listas de 
protestos, queremos fazer barulho, mas 
muitas vezes tem sido tarde.

Por que não temos na sociedade 
quantidade suficientes de líderes 
que de fato compreendem e aplicam 
profundamente os ideais e valores 
cristãos em sua vida? Não basta dizer 
que é cristão ou ter a assessoria de 
líderes e pastores evangélicos que nem 
conhecemos bem, muito menos suas 
intenções. Não basta ter um vocabulário 
cristão. É necessário ter estratégias 
eficazes e eficientes para resultados 
efetivos. Será que temos governantes 
e outros líderes no País que foram de 
fato discipulados como cristãos para 
exercerem o seu papel de sal e luz?
Outra pergunta importante: por que 
não cumprimos com o que determina 
a Grande Comissão – fazer discípulos 
–, o real imperativo do texto bíblico? 
(Mateus 28.19, 20). Só que para fazer 
discípulos, seguidores, é necessário 
ter vida exemplar, ser modelo em 
caráter, temperamento, escolhas, 
respeito ao próximo etc. E isso vai 
mais além de programas, eventos, 
estruturas eclesiásticas. Fazer discípulos 
significa formar vidas transformadas 
e transformadoras que reflitam os 
ideais do Evangelho, os valores éticos 

cristãos, em seu exercício de cidadania 
e influência como sal e luz por onde 
estiverem: no exercício de suas 
atividades profissionais, familiares; 
como políticos, juízes, governantes, 
empresários, executivos etc.

Será que o que vivemos seria 
mais cristandade do que 
Cristianismo?

Assim, num momento como este, não 
basta ficarmos imobilizados dizendo 
apenas “vamos confiar em Deus, Deus 
é que colocou tal pessoa em tal cargo”, 
como se vivêssemos em uma teocracia; 
ou mesmo contar a quantidade obtida 
de votos, sem contar o volume de 
competência e cumprimento da missão 
para a qual uma pessoa foi eleita ou 
escolhida. Essa estratégia política já 
está superada em um mundo onde a 
competência e a busca por resultados e 
cumprimento de missão organizacional 
são pilares. Governante nenhum é 
perfeito, muito menos seus auxiliares. 
Não nos enganemos, não é nosso 
papel idolatrar qualquer governante 
ou imaginar que seja como que um 
“messias”, salvador da pátria.

O que se espera de todo governante é 
que atue com sabedoria e respeito às 
leis estabelecidas, procurando por meios 
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lícitos os ajustes legais necessários em 
busca de um País cada vez melhor; que 
saiba mobilizar e unir pacificamente 
as diversas tendências políticas e 
sociais no País se valendo de diálogo, 
sem confrontações desnecessárias; que 
aja sem contradições como Estadista 
e surpreenda positivamente em busca 
de um ambiente cada vez melhor 
para a Nação; e seja modelo ao se 
defrontar com oposições e contradições, 
naturalmente presentes em um cenário 
nacional como o nosso.

Como deve ser a nossa 
oração pelas autoridades, 
conforme 1 Timóteo 2.1, 2?

Nossa oração pelas autoridades e 
governantes precisa ser bem objetiva, 
rogando incessantemente a Deus para 
que sejam sensatos, tenham estabilidade 
emocional e também no ato de liderar 
com sabedoria e equilíbrio pessoas que 
lhes estarão sujeitas, e que Deus lhes 
estimule a coerência em suas decisões 
e ações. Mais ainda, que cultivem a 
honestidade, a transparência, não 
pratiquem o nepotismo e saibam tomar 
decisões pessoais que não coloquem em 
risco sua autoridade, mas, ao contrário, 
ampliem a confiança do povo em sua 
gestão e convertam em apoiadores os 
que não foram seus eleitores. Também 
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que o Estadista saiba se conduzir 
não dando espaço para situações e 
sentimentos pessoais, sabendo lidar 
com os conflitos, críticas e pressões 
naturais de um País como o nosso, 
que traz, ao longo de sua história, 
elevado grau de fragilidade no campo 
da honestidade, da ética sadia; bem 
como saiba lidar com a imprensa, 
evitar atitudes eleitoreiras, lidar com 
os que são contrários, não os tratando 
como adversários ou inimigos, como 
é comum na política; que saiba 
discernir, entre os líderes evangélicos 
bem intencionados, aqueles que não 
se tem certeza de seus objetivos e até 
apresentam um Evangelho, porém 
falseado; que o Estadista compreenda 
suas limitações, evitando responder 
perguntas que não possuem respostas 
no momento; e que tenha sabedoria em 
lidar com provocações de quaisquer 
fontes...

Também devemos orar pelos líderes 
evangélicos que porventura estejam 
próximos de qualquer autoridade, para 
que não aproveitem seu espaço de 
confiança para tirar proveito pessoal 
ou uso de influência, mas tão somente 
sejam motivo de crescimento para 
tais governantes, sempre seguindo os 
valores bíblicos.

O amor como ponto de 
partida e equilíbrio

O amor é o ponto de partida (Marcos 
12.27ss; Gálatas 5.22, 23) e mobilizador. 
O amor aponta para o futuro, para o 
preparo de nosso ambiente para futuras 
gerações. O amor inclui avaliação, não 
para acusar, mas para amar mais, para 
buscar mais alternativas, para ensinar a 
quem não está no caminho adequado.
O amor inclui também respeitar pessoas, 
domésticas ou não da fé, que pensem 
de forma diferente, evitando por todos 
os meios humilhar, ofender, detratar, 
marginalizar e atribuir classificação 
difamadora, inclusive em redes sociais.
Tiago nos dá um conselho prático 
(1.19): “Portanto, meus amados irmãos, 
toda pessoa seja pronta para ouvir, 
tardio para falar, tardio para se irar”. 
Procurando aplicar aos nossos dias, na 
era digital, é possível dizer que devemos 
ser prontos para ouvir, mas tardios 
em “teclar”, muito menos em se irar 
contra nosso próximo. Pois, após isso 
tudo passar, como ficaremos nós? Como 
reconstruiremos as amizades desfeitas, 
a segregação, a marginalização?
 
Que a nossa obsessão seja em seguir os 
ideais cristãos, estudar profundamente 
as Escrituras, viver para a glória 
de Deus, não em alimentar espírito 
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messiânico para esse ou aquele político, 
governante ou qualquer outra pessoa, 
pois o único e suficiente Messias que 
existiu foi nosso Proprietário Jesus 
Cristo.

Que tenhamos também cuidado 
em divulgar notícias sem a devida 
comprovação de sua veracidade, pois 
divulgar notícias falsas (fake news) é o 
mesmo que divulgar a mentira, e isso, 
mesmo sendo em modalidade virtual ou 
digital, é igualmente pecado, desonesto 
e desvio do caminho da retidão. É este o 

antigo ensino nos primeiros momentos 
do povo hebreu: “Não espalhem notícias 
falsas, nem deem mão ao ímpio, para 
ser testemunha maldosa.” (Êxodo 23.1).

Enfim, se não refletirmos nos 
tornaremos vítimas das ideologias 
dominantes! Que sejamos representantes 
dos ideais e valores cristãos, exercendo 
o amor e a influência como sal e luz e 
evitando colocar na Palavra de Deus 
interpretações que desconsideram 
princípios elevados que já foram 
consagrados na história da Teologia. ▣

LOURENÇO STELIO REGA é teólogo e eticista. 
Pós-graduado em Análise de Sistemas Computacionais. Mestre em 

Educação e Doutor em Ciências da Religião. Ex-diretor da Faculdade 
Teológica Batista de São Paulo. Professor da FABAPAR-PR. 

Contato: rega@batistas.org.

teologia



LITERAL | ABRIL 2021 47



LITERAL | ABRIL 202148

Os cristãos e 
a política
Timothy Keller

internacional



LITERAL | ABRIL 2021 49

Jonas fugiu de Deus, em vez de buscar 
o bem espiritual de uma cidade que 
desprezava. Ele se permitiu ficar 
alinhado em excesso, política e 
emocionalmente, com os interesses da 
segurança nacional de Israel. Devemos 
evitar o mesmo erro. No entanto, depois 
de dar uma rápida olhada na lista de 
itens que acabamos de fornecer, alguns 
dirão que será impossível trabalhar pelo 
bem comum ou da coletividade sem que 
haja cristãos envolvidos na política. 
Isso é verdade, e assim um equilíbrio 
cuidadoso deve ser alcançado.

Primeiro, não devemos pensar que é 
realmente possível transcender a política 
e simplesmente pregar o evangelho. 
Aqueles cristãos que tentam evitar toda 
e qualquer discussão e engajamento 
políticos estão essencialmente votando 
em prol do status quo social. Como 
nenhuma sociedade humana reflete 
com perfeição a justiça e a integridade 
de Deus, supostamente os cristãos 
apolíticos estão apoiando muitas coisas 
que desagradam a Deus. Então, não ser 
político é ser político. No início do século 
19, as igrejas nos EUA que não falavam 
sobre escravidão, porque isso seria 
“se envolver em política”, na verdade 
estavam apoiando o status quo da 
escravidão ao permanecerem em silêncio. 
A Bíblia também nos mostra crentes 

individuais que eram envolvidos na 
política e ocupavam cargos importantes 
em governos pagãos — pense, por 
exemplo, em José e Daniel.[1]

Os cristãos individualmente podem e 
devem se envolver na política como 
forma de amar o próximo. Trabalhar por 
escolas públicas melhores em um bairro 
pobre ou para acabar com a segregação 
em um país requer engajamento 
político, algo que cristãos tiveram e 
devem continuar a ter. No entanto, 
embora os cristãos individualmente 
devam ter esse engajamento, eles não 
devem identificar a igreja em si com 
um conjunto de políticas públicas 
ou com um partido político, como se 
fosse o único verdadeiramente cristão.
[2] Existem várias razões para isso.

Uma das razões porque isso é nocivo 
é pelo fato de que dá aos que ouvem 
o evangelho a forte impressão de que, 
para se converterem, precisam não 
apenas crer em Jesus, mas também 
se tornar membros do partido.[3] Isso 
corrobora o que muitos céticos querem 
crer sobre a religião: que não se trata 
de uma verdade e de um encontro 
espirituais genuínos, mas apenas de 
mais um eleitorado político e de um 
reduto de votação, só mais uma forma 
de exercer poder sobre os outros.
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Outra razão para não alinharmos a fé 
cristã a um partido é porque a maioria 
das posições políticas não são questões 
de prescrição bíblica, mas de sabedoria 
prática. Isso não significa que a igreja 
não possa nunca falar a realidades 
sociais, econômicas e políticas, uma vez 
que a própria Bíblia o faz. O racismo, 
como vimos, é pecado, violando o 
segundo mandamento de “amar o 
próximo”. Além disso, o mandamento 
bíblico de ajudar os pobres e defender os 
direitos dos oprimidos não é uma opção 
para os crentes; é um imperativo moral. 
E denunciar violações particularmente 
notórias dessas exigências morais é 
importante.[4]

Entretanto, tão logo qualquer 
grupo de cristãos decidir com 
exatidão como melhor perseguir esses 
ideais morais em nossa sociedade em 
particular, eles geralmente estarão indo 
além da prescrição bíblica e entrando no 
domínio da sabedoria e da prudência.
[5] A melhor maneira de ajudar os 
pobres é encolher o governo e permitir 
que os mercados de capital privado 
aloquem seus recursos, ou é expandir o 
governo e dar predominância ao Estado? 
Esforços para encontrar na Bíblia um 
mandato claro em prol do capitalismo 
completamente laissez-faire ou em prol do 
comunismo não conseguem convencer 
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ninguém.[6] As melhores políticas 
sociais estão em algum ponto entre 
esses dois polos, mas a Bíblia não define 
com exatidão esse ponto para cada 
época, contexto e cultura.

Certa vez ouvi um amigo contar 
sobre um cidadão do Mississippi que 
era muito conservador em todos os 
aspectos. Ele era um republicano 
conservador; também era um 
presbiteriano muito tradicional. Há 
muito tempo ele queria visitar a 
Escócia, a pátria dos presbiterianos 
americanos. Por fim, ele conseguiu se 
planejar para servir por um mês como 
obreiro em uma pequena congregação 
presbiteriana, que ficava em uma 
aldeia nas Highlands escocesas. A 
igreja e seus membros eram tão 
conservadores quanto ele esperava. 
Eram extremamente rigorosos em 
sua observância do Sabbath. Ninguém 
sequer ligava a televisão aos domingos.

No entanto, um belo dia ele entrou 
em uma discussão com vários de seus 
admirados amigos cristãos escoceses 
e descobriu, para sua surpresa, que 
todos eram (na sua opinião) socialistas. 
Ou seja, o entendimento deles sobre 
a estrutura tributária e a política 
econômica do governo era bastante 
alinhado à esquerda. Ele não podia 

acreditar. Acreditava piamente que 
ser conservador do ponto de vista 
teológico significava que você era 
politicamente conservador em todas as 
questões. Ele teve uma longa conversa 
com eles e chegou à conclusão de que 
a compreensão que tinham do papel 
do governo estava fundamentada em 
suas convicções cristãs. O homem não 
voltou para os EUA mais politicamente 
à esquerda do que quando partiu, mas, 
nas palavras dele, voltou “humilhado 
e punido”. Ele percebeu que cristãos 
sérios, todos tentando obedecer ao 
chamado de Deus, podem razoavelmente 
se posicionar em uma série de pontos 
diferentes do espectro político, mantendo 
lealdade a diferentes partidos políticos.

Outra razão pela qual os cristãos, 
especialmente hoje em dia, não 
podem permitir que a igreja seja 
totalmente alinhada com qualquer 
partido em particular é o problema 
dos “acordos éticos em bloco”. Muitos 
partidos políticos hoje insistem para 
que os membros se comprometam 
com todas as posições que consideram 
apropriadas em relação a toda e 
qualquer questão. Portanto, você não 
pode se alinhar em relação a uma 
questão se não adotar a gama completa 
de todas as posições aprovadas por 
determinado partido.[7]
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A ênfase nesses acordos em bloco coloca 
pressão sobre os cristãos no que se refere 
à política. Por exemplo, ao seguirem 
tanto a Bíblia quanto a igreja primitiva, 
os cristãos estarão comprometidos com 
a justiça racial e os pobres, mas também 
com a compreensão de que sexo deve 
existir apenas no contexto do casamento.
[8] Um desses posicionamentos parece 
ser mais progressista, enquanto o outro 
soa opressivamente conservador. Assim, 
os posicionamentos cristãos sobre 
essas questões não se encaixam nos 
alinhamentos políticos contemporâneos. 
Consequentemente, os cristãos são 
empurrados a assumir uma de duas 
opções principais. Uma delas é desistir 
e se afastar, tentando ser apolítico. A 
segunda possibilidade é ser forçado a 
engolir, assimilar a questão e adotar 
integralmente o acordo em bloco de 
determinado partido para ser admitido à 
mesa de discussões. 

Os partidos políticos oferecerão a 
igrejas, organizações e líderes cristãos 
inebriante acesso a poder, apoio, 
favores e proteções. Tudo isso pode ser 
dos cristãos se apoiarem por inteiro a 
agenda política de determinado partido 
e olharem para o outro lado a respeito 
de assuntos aos quais os cristãos devem 
se opor. O perigo espiritual aqui é muito 
grande.[9]
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Nenhuma dessas opções é válida. Na 
parábola do Bom Samaritano, Jesus 
nos proíbe de deixar de ajudar nosso 
próximo. Em contrapartida, se de fato 
enfrentarmos certa dose de exclusão 
e até mesmo de perseguição (Mt 5.10), 
obteremos a certeza de que alguns ainda 
verão nossas “boas obras e glorificarão 
a Deus” (1Pe 2.11,12). Nosso trabalho 
no Senhor nunca é em vão (1Co 15.58). 
Na verdade, se formos apenas agressivos 
ou apenas cativantes, e não as duas coisas, 
podemos ter certeza de que não estamos 
vivendo como deveríamos.

O evangelho nos dá a capacidade e 
os recursos necessários para amar 
as pessoas que rejeitam tanto nossas 
crenças quanto a nós mesmos. Pense 
em como Deus nos conquistou para si. 
Não foi vindo a este mundo e tomando 
o poder, mas, sim, vindo a este mundo, 
despindo-se de seu poder e nos 
servindo. Como Deus nos salvou? Não 
foi com uma espada nas mãos, mas 
com pregos. Ele veio não para julgar, 
mas para ser julgado. É por isso que o 
hino diz:

Pois não é com espadas em ruidoso 
confronto, nem com o rufar de tambores; 
e sim com ações de amor e misericórdia 
que o reino celestial vem.[10]

O bom samaritano arriscou a vida e 
amou sacrificialmente alguém que 
não só era um estranho, mas também 
um integrante de um grupo racial 
que qualquer samaritano teria visto 
como alguém perigoso e até mesmo 
responsável por muito sofrimento em 
sua própria comunidade. O homem 
judeu merecia a ira do samaritano, mas, 
em vez disso, recebeu amor prático 
e sacrificial e viu suas necessidades 
físicas e materiais serem satisfeitas. 
Nesse aspecto, a parábola nos aponta 
para o “maior dos samaritanos”, Jesus 
Cristo. Nós não merecíamos dele nada 
além de rejeição. De fato, ele sabia que 
nós, da raça humana, o mataríamos. E 
ele não apenas arriscou sua vida por 
nós — Jesus a entregou. Ele morreu 
por nós para que pudéssemos ter vida. 
Até que vejamos Jesus como nosso bom 
samaritano, jamais seremos sacrificiais 
em nosso amor pelo próximo.
_______________
[1] É importante observar que os crentes podem 
servir de forma fiel na política e no governo, 
sem a obrigação de transformar o governo 
em um Estado cristão. Daniel chama um rei 
pagão a agir com justiça para com os pobres 
e oprimidos (Dn 4.27), e Amós 1 e 2 mostra 
Deus responsabilizando nações pagãs por seu 
comportamento. Elas não estão sendo chamadas 
a reconhecer Deus como Senhor; muito menos 
os governos estão presos a um padrão ético 
inteiramente cristão. Eles, porém, são vinculados 
a algo como a regra de ouro. Esse nível de justiça 
e equidade típicos da regra de ouro em uma 
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sociedade é algo que ministros cristãos podem 
chamar governos pagãos a honrarem, como Amós 
e Daniel fizeram.

[2] No antigo Israel, era papel do Estado 
promover a verdadeira religião e punir a heresia. 
Assim, Israel era um estado teocrático. No Novo 
Testamento, porém, Jesus nos diz: “Dai a César 
o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mt 
22.21, NIV). Muitos (inclusive eu) veem isso como 
uma mudança na relação entre igreja e Estado 
para uma espécie de “não establishment”.
Isso não significa que todo governo possa 
na realidade ser “religiosamente neutro” por 
inteiro. Todas as ordens políticas baseiam-se 
em alguma visão de bem moral. Um governo 
pode estar comprometido com uma crença pós-
iluminista na liberdade individual absoluta ou, 
em vez disso, com uma crença tradicional na 
solidariedade da família e do clã. Abraçará uma 
das muitas definições particulares de “justiça”, 
seja o utilitarismo de John Stuart Mill, seja a 
justiça dos direitos individuais, seja a virtude 
ética de Aristóteles. Mas nenhuma dessas 
visões é empiricamente demonstrável. São 
óticas morais baseadas em fé e que repousam 
em crenças sobre a natureza humana e seu 
propósito. Isso significa que os cristãos têm todo 
o direito, como indivíduos cidadãos, de buscar 
políticas sociais baseadas em suas próprias 
crenças, assim como todos os demais cidadãos 
inevitavelmente estão buscando. No entanto, isso 
não é o mesmo que procurar estabelecer uma 
religião ou denominação como igreja oficial do 
Estado. Em termos gerais, então, a igreja deve 
produzir cristãos — “a igreja dispersa” — que 
individualmente se engajem em ação política; 
contudo, a igreja institucional “reunida”, bem 
como seus líderes, não devem estar alinhados 
a este ou aquele partido político nem a seus 
respectivos líderes em particular. Veja Daniel 
Strange, “Evangelical public theology: what 
on earth? Why on earth? How on earth?”, in: 
Chris Green, org., A higher throne: evangelical public 
theology (London: InterVarsity Press, 2008), p. 
58-61. Essa é uma revisão empática, embora 

crítica, do ensinamento de Abraham Kuyper de 
que a igreja “orgânica”, composta de indivíduos 
cristãos, deve atuar na transformação cultural, 
mas que a igreja “institucional” não. Para 
exemplo de uma crítica mais extensa, embora 
em última análise compreensiva, acerca da 
teologia pública de Abraham Kuyper (com muita 
apreciação por pessimistas como MacIntyre e 
Hauerwas), veja James K. A. Smith, Awaiting 
the King: reforming public theology (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2017) [edição em 
português: Aguardando o Rei: reformando a teologia 
pública (São Paulo: Vida Nova, 2020)].

[3] O próprio evangelho mina o partidarismo 
extremo por causa da doutrina do pecado. Ele 
diz aos cristãos que o mal que arruína a vida 
humana neste planeta reside em cada coração 
humano, incluindo o dos cristãos. Cada ponta do 
espectro político tem a tendência de argumentar 
que o mal que sofremos vem principalmente 
de certas classes de pessoas — de pessoas 
e raças ricas e poderosas ou de pobres e de 
imigrantes. Mas o cristão acredita na doutrina da 
“depravação total”, ou seja, que raça, classe ou 
gênero nenhum é mais pecaminoso e depravado 
do que outro qualquer. Sim, é verdade que um 
grupo com mais poder é capaz de causar mais 
danos com seu pecado, todavia, os cristãos são 
proibidos de pensar que uma classe diferente de 
pessoas com poder seja intrinsecamente menos 
propensa ao pecado e à exploração.
A doutrina da depravação total também mina o 
partidarismo porque nos impede de pensar que 
a “mão invisível” do mercado de capitais ou o 
poder do governo seja algo mais intrinsecamente 
confiável como guia para alocação de recursos 
materiais. A extrema esquerda é muito mais 
desconfiada do capitalismo do que do Estado, e a 
extrema direita tende a ser o oposto. O “mercado” 
e o “Estado”, contudo, são simplesmente 
compostos de seres humanos. E seres humanos 
são intrinsecamente egocêntricos e encontrarão 
maneiras de usar o poder que têm para obter 
vantagem. É verdade que os sistemas políticos 
seculares de direita e de esquerda transformam 
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em ídolos a escolha individual ou o Estado ou 
ainda o capitalismo, e isso leva a políticas que 
favorecem certas classes em detrimento de 
outras, minando o bem comum. No entanto, 
os crentes não devem pensar que, de alguma 
forma, um partido político cristão estaria 
necessariamente livre desses mesmos problemas. 
A doutrina cristã do pecado deve levar os cristãos 
a desconfiarem de si mesmos, uma vez que nosso 
coração pecaminoso é perfeitamente capaz de 
encontrar, dentro de uma estrutura doutrinária 
ortodoxa, justificativas para abusos de poder.

[4] Veja Sean Michael Lucas, “Owning our past: 
the spirituality of the church in history, failure, 
and hope”, Reformed Faith and Practice: The Journal 
of Reformed Theological Seminary 1, n. 1 (May 2016, 
disponível em: https://journal.rts.edu/article/
owning-our-past-the-spirituality-ofthe-church-
in-history-failure-and-hope, acesso em: 31 mar. 
2019). Sean Lucas discute a questão levantada 
no capítulo 31, item 4, da Confissão de Fé de 
Westminster, da Igreja Presbiteriana: “Os sínodos 
e concílios não devem discutir, nem determinar 
coisa alguma que não seja eclesiástica; não 
devem imiscuir-se nos negócios civis do 
Estado, a não ser por humilde petição em casos 
extraordinários ou por conselhos em satisfação 
de consciência, se o magistrado civil os convidar 
a fazê-lo”. Muitos argumentaram que isso proíbe 
a igreja de se pronunciar oficialmente sobre 
quaisquer questões sociais; e presbiterianos do 
Sul, nas décadas de 1840 e 1850, invocaram essa 
parte da confissão contra os abolicionistas, que 
insistiam que a igreja se pronunciasse contra a 
escravidão. Sean Lucas apresenta argumentos 
convincentes de que isso não significa que a 
igreja não possa falar, como instituição, sobre 
questões relativas a raça, sexo e pobreza, todas 
elas com implicações sociais, uma vez que a 
própria Bíblia trata desses assuntos. Ele pretende 
manter, entretanto, a grande restrição que a 
Confissão de Westminster deseja que a igreja 
exerça quanto ao envolvimento na política 
eleitoral.

[5] Isso significa que ministros e outros líderes 
da igreja devem ter grande cautela ao falar 
publicamente sobre questões políticas atuais, 
pois, mesmo que tentem falar como “cidadãos 
individuais”, eles serão inevitavelmente vistos 
como alguém que fala oficialmente pela igreja 
institucionalizada e, portanto, como quem alega 
que sua visão particular é a posição bíblica 
ou a posição política cristã. Há alguns anos, em 
uma conversa particular, me perguntaram o que 
eu achava do conflito israelo-palestino no Oriente 
Médio. E me apresentaram uma agenda para um 
caminho a seguir, para uma possível solução. 
Depois de considerar a proposta, disse que soava 
muito boa para mim. Então, me perguntaram se eu 
assinaria uma petição pública pedindo que todas 
as partes envolvidas adotassem essa abordagem. 
Embora estivesse honrado por ser convidado, 
recusei de imediato. Eu sabia que a razão pela 
qual me pediram para assinar era porque eu 
pastoreava uma grande igreja e, portanto, seria 
visto como alguém que representava muitas 
pessoas. Entretanto, eu sabia que essa solução 
política específica, embora fosse sábia em minha 
opinião, não era uma questão ditada pela Escritura. 
Portanto, os cristãos em minha igreja tinham 
liberdade de consciência para ter outra visão sobre 
esse assunto, e sabia que muitos de fato tinham. 
Eles não achariam justo eu assinar a petição 
como se representasse os pontos de vista de toda 
a congregação. Como ministro, cujo trabalho é 
pregar a Bíblia para uma igreja, minha assinatura 
seria vista como algo que dizia: “Essa é a posição 
política cristã e bíblica sobre essa questão”. Não 
importava se eu protestasse dizendo que estava 
assinando apenas como cidadão particular. Não 
teria sido visto nem ouvido dessa maneira. Estaria 
amarrando o evangelho e a fé a um programa 
político passível de debates. Dessa forma, ministros 
e líderes cristãos devem instruir e encorajar os 
crentes a serem politicamente ativos, a buscarem 
ser “sal” e “luz” (Mt 5.13-16), e a usarem a 
sabedoria ensinada pela Bíblia para buscar o bem 
comum. Todavia, como representantes da igreja 
institucionalizada, eles não devem impor agendas 
políticas partidárias.
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[6] Veja Craig Blomberg, Neither poverty nor riches: 
a biblical theology of possessions (Leicester: Apollos, 
1999). O erudito bíblico Craig Blomberg examina 
os dados bíblicos sobre riqueza e economia. Ele 
analisa as leis mosaicas, incluindo: (a) as leis do 
ano sabático, segundo as quais todos os servos 
contratados seriam libertados a cada sete anos, 
quer tivessem pago suas dívidas, quer não; (b) 
as leis do respigo, que limitavam a obtenção 
de lucros pelos proprietários de terras; e (c) o 
Jubileu, segundo o qual a terra que havia sido 
perdida em negócios lícitos retornava a seus 
proprietários originais a cada cinquenta anos. 
Blomberg conclui que as regras para o uso da 
riqueza e da propriedade desafiam todos os 
principais modelos econômicos contemporâneos. 
Elas são incompatíveis tanto com o socialismo 
quanto com o capitalismo democrático. A Bíblia 
“sugere uma crítica contundente (1) ao estatismo 
que desconsidera o precioso tesouro das raízes 
pessoais, e (2) ao individualismo desenfreado que 
protege indivíduos às custas da comunidade” (p. 
46). A Bíblia ensina “a despersonalização tanto das 
forças de mercado quanto das sociedades 
dominadas pelo Estado” (p. 83).

[7] Veja James Mumford, “Package deal 
ethics”, Hedgehog Review 19, n. 3 (Autumn 2017), 
disponível em: www.jamesmumford.co.uk/ package-
deal-ethics-2, acesso em: 31 mar. 2019.

[8] Veja Larry Hurtado, Destroyer of the gods: early 
Christian distinctiveness in the Roman world (Waco: 
Baylor University Press, 2016). Hurtado ressalta 
que a igreja primitiva estava comprometida com 
um “projeto social” único. Ela enfatizava: (a) a 
multietnicidade e a igualdade entre as raças; 
(b) uma forte preocupação com os pobres; (c) 
perdão e não retaliação; (d) proibição de aborto 

e infanticídio; (e) uma ética sexual que proibia 
o sexo fora do casamento entre um homem e 
uma mulher. Como alguns apontaram, as duas 
primeiras características soam “democratas” e as 
duas últimas soam “republicanas”, mas a terceira 
característica — não retaliação — não soa como 
nenhum desses dois lados!

[9] Ao lerem isso em 2018-2019, alguns vão 
pensar apenas na relação atual entre evangélicos 
e republicanos. Mas isso acontece ao longo de 
todo o espectro político. Para outro exemplo da 
pressão dos atuais “acordos políticos em bloco” 
no que concerne a cristãos afro-americanos, 
veja Justin E. Giboney, “Oddly, neither political 
party reflects the values of black voters”, The 
Hill, May 30, 2018, disponível em: http://
thehill.com/opinion/civil-rights/389491-oddly-
neither-political-partyreflects-the-values-of-
black-voters, acesso em: 31 mar. 2019. Tanto 
os cristãos afro-americanos quanto o ensino 
social católico combinam valores “liberais” nas 
áreas de trabalho, raça e economia com valores 
“conservadores” nas áreas de sexo, gênero e 
aborto.

[10] Ernest W. Shurtleff, Lead on, o King eternal, the 
day of march has come (hino), 1887.

Trecho extraído da obra “O profeta pródigo: 

Jonas e o mistério da misericórdia de Deus“, 

de Timothy Keller, publicada por Vida Nova: 

São Paulo, 2019, pp. 148-158. Traduzido por 

Marisa K. A. de Siqueira Lopes. Publicado 

com permissão. ▣
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depois com as bombas voadoras V-1 e 
V-2. Hitler acreditava que a destruição 
de Londres arrasaria o moral do povo 
e poderia levar o país à capitulação. 
No final de 1941, mais de 43 mil civis 
haviam morrido e mais de um milhão de 
casas foram destruídas ou danificadas. 

Em meio a essa situação caótica, estava 
de “plantão” um homem muito especial, 
que depois se tornou primeiro-ministro, 
Winston Churchill. Com seus discursos 
inflamados e com suas frases de efeito, 
levantava o moral daquele povo sofrido. 
Uma de suas frases mais famosas tem sido 
até hoje fonte de inspiração: “Never, never, 
never give up!” (Nunca, nunca, nunca 
desista!). Essas palavras são de tamanha 
importância, que deveríamos repeti-las 
continuamente. O povo britânico resistiu, 
venceu e deu a volta por cima. 

Há quase dois mil anos, outro líder da 
história decidiu escrever uma carta 
para inspirar e encorajar seu povo a 
não desistir das lutas, problemas e 
dificuldades que estavam enfrentando 
naquele momento. Aqui está uma 
porção dessa carta milenar aos hebreus, 
preservada na Bíblia: 

Decidir não desistir!
Uma das grandes certezas da vida é 
esta: “Na vida, nós tomamos decisões, 
porém, depois, as decisões tomam conta 
da nossa vida!”

Somos hoje o resultado das decisões que 
tomamos no passado. Seremos amanhã 
o resultado das decisões que tomamos 
hoje em nossas vidas. Portanto, neste 
tempo de crise e pandemia, precisamos 
tomar boas decisões no presente, para 
que possamos colher ótimos resultados 
no futuro.

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando Adolf Hitler e a máquina 
nazista se levantaram para dominar 
o mundo com a intenção de criar 
uma raça superior, todo o planeta, 
principalmente a Europa, viveu anos de 
terror. Cinquenta e seis milhões de vidas 
foram ceifadas, e isso se tornou uma 
das maiores tragédias na história da 
humanidade. 

Depois de invadir vários países vizinhos, 
Hitler planejou a invasão da Inglaterra, 
começando pela destruição da capital, 
por meio de bombardeios seguidos 
pela Luftwaffe (força aérea alemã) e 

coaching
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Por isso, não abram mão da confiança 
que vocês têm; ela será ricamente 
recompensada. Vocês precisam 
perseverar, de modo que, quando 
tiverem feito a vontade de Deus, 
recebam o que ele prometeu; pois em 
breve, muito breve, “aquele que vem 
virá, e não demorará. Mas o meu justo 
viverá pela fé. E, se retroceder, não me 
agradarei dele”. Nós, porém, não somos 
dos que retrocedem e são destruídos, 
mas os que creem e são salvos (Hebreus 
10.35-39). 

Durante a vida, temos oportunidade de 
fazer muitas coisas: estudar, trabalhar, 
viajar, comer, jogar, brincar e descansar. 
Contudo, temos um grande defeito: 
nem sempre terminamos aquilo que 
começamos. Às vezes ficamos muito 
entusiasmados, cheios de energia e 
dedicação, porém, com o passar dos 
dias, perdemos o interesse por aquele 
projeto e acabamos abandonando-o ou 
desistindo de tudo. 

Algumas das coisas que deixamos de 
lado ou das quais desistimos podem 
não ser muito importantes e talvez 
não tenham impacto em nosso futuro. 
Foram eventos e decisões que nos 
levaram a algum tipo de experiência que 
ficou arquivada na chamada gaveta da 
história de nosso passado. 

Entretanto, vivemos situações e temos 
diferentes experiências com pessoas, 
e esses acontecimentos entraram em 
nossa vida para ficar. Não podemos 
abrir mão deles ou ignorá-los, porque 
são oportunidades preciosas que Deus 
permitiu que vivenciássemos e muito 
nos ajudarão no presente e farão 
diferença no futuro. 

Nossa vida é semelhante a um 
garimpeiro que sai à procura de ouro e 
pedras preciosas. Ele vai caminhando 
à beira de um riacho até encontrar um 
lugar apropriado e então joga a peneira 
dentro d’água, arrasta-a pelo fundo e a 
retira cheia de areia e de pedras. Depois 
vai agitando a peneira de um lado 
para o outro para que a água e a areia 
escorram entre as pequenas frestas, e o 
remanescente é examinado com muito 
cuidado. 

Aquilo que não serve é jogado fora. 
Esse processo é repetido incontáveis 
vezes, e ocasionalmente ele encontra 
uma pedrinha cintilante, de coloração 
diferente ou uma pepita de ouro, e todo 
o seu esforço terá valido a pena. Essas 
pequenas descobertas são separadas e 
guardadas com muito carinho. 

Da mesma maneira, precisamos 
aprender a jogar fora o cascalho, que 
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são aquelas coisas imprestáveis, sem 
valor algum e que só trazem peso à 
nossa vida. Porém, precisamos aprender 
a guardar, proteger e não desistir 
daquilo que encontramos que é valioso e 
muito precioso para nós. Ou seja, jogue 
fora o excesso de peso de terra, areia, 
pedregulhos e pedras. Retenha e guarde 
o ouro e as pedras preciosas que você 
encontrar no riacho de sua vida. 
O segredo está em decidirmos antes 
para agirmos depois, ou seja, temos 
de decidir no tempo de preparação 

para não desistir durante a batalha. 
Precisamos decidir no dia de sol para 
não desistir no dia da tempestade. 

Quero encorajar você a não desistir do 
que é importante e valioso em sua vida, 
seja sua saúde, seus sonhos, seu cônjuge, 
seus filhos, seus amigos, seu trabalho, 
seu negócio e até mesmo não desistir de 
Deus! ▣

(Texto extraído do livro e audiobook: 

“Desistir não é opção!”, de Mário K. Simões) 

MÁRIO K. SIMÕES é palestrante e escritor internacional especialista 
nas áreas de comunicação, motivação, relacionamentos, desenvolvimento 

pessoal e liderança. Formado em Jornalismo pela LSU (Louisiana State 
University), nos EUA. Redes sociais: @marioksimoes. 

Site: www.mariosimoes.com
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Direção de 
fotografia para 
lives profissionais

das linhas. Essa é a forma básica, mas 
fundamental, de tornar uma imagem 
mais atraente. Dê uma olhada nas 
imagens de exemplo, abaixo:

    
 

Está surfando na onda das lives? Então, 
por que não investir em conhecimento 
para fazê-las com excelência, dando 
um aspecto profissional? Não se trata 
de caros equipamentos e softwares. 
Eles ajudam? Sim, ajudam, mas não 
fazem tudo sozinhos! A adoção da 
linguagem adequada por si só já dá um 
aspecto profissional que contribui com 
a atratividade e até credibilidade do 
conteúdo.

Vamos às dicas 
fundamentais?

1. A famosa “Regra dos Terços” – 
presente em boa parte dos registros de 
imagens que conhecemos, seja em foto 
ou em vídeo – é um tipo de composição 
descentralizada, na qual os elementos 
importantes estão colocados ao longo 
de uma grade 3 x 3 (como um “jogo da 
velha”), dividindo a imagem igualmente 
em nove partes. A chave é posicionar 
o foco de interesse nas intersecções 

som & imagem
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Boa parte dos fabricantes de câmeras 
e smartphones oferece a opção de 
habilitar no display dos aparelhos 
diversos tipos de grids que ajudam na 
composição. Alguns, inclusive, que 
seguem a regra dos terços:

Na maioria das vezes, os fotógrafos e 
cinegrafistas iniciantes colocam seus 
assuntos no centro do quadro por padrão, 
formando composições centrais. Embora 
a composição central possa ser uma 
maneira muito forte de compor imagens, 
usá-la em todas as produções pode ser 
entediante, pouco atraente para quem 
assiste o conteúdo produzido. Alguns 
estudos concluíram que, em regra, um 
indivíduo sempre olha para uma imagem 
e capta rapidamente um dos pontos 
de cruzamento. Ou seja, dificilmente o 
ponto observado é o centro da imagem.

2. O enquadramento como 
ferramenta de linguagem – boa parte 
de tudo o que você assiste é, na verdade, 

uma combinação sequenciada de 
mudanças de planos de enquadramento. 
Essa mudança constante de planos 
durante um filme, programa de 
entrevista ou transmissão ao vivo é uma 
forma de dinamizar o roteiro, gerando 
pontos de captura de atenção durante 
a exibição do conteúdo, à medida que 
cada plano revela novos detalhes, 
pessoas, lugares. Veja, no quadro abaixo, 
a relação de seus planos essenciais. 
Os nomes podem aparecer de forma 
diferente em algumas literaturas, e até 
mesmo planos intermediários podem 
ser relacionados. Contudo, boa parte 
da literatura técnica da área resume os 
planos de enquadramento assim:

No desenho da direita você tem 
relacionados os seis principais planos 
de enquadramento, os mais comumente 
empregados pela indústria do 
audiovisual. Na figura do lado direito há 
a informação de como esses planos se 
dividem, de acordo com seus objetivos: 
exibição do espaço social (mais de uma 
pessoa, uma paisagem, uma grande 

som & imagem
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metodista. Atua como produtor e repórter da TV USP, da Universidade de São 

Paulo, e atualmente preside a Associação Brasileira de Televisão Universitária – 
ABTU. Siga seus perfis no Instagram @fabianortvc e @crosscontent.

área...), espaço pessoal (restrito a uma 
pessoa, de forma mais aproximada) e 
espaço íntimo, em que detalhes do corpo 
humano ou do objeto são mostrados de 
perto (são os “closes” nas mãos, pés, 
olhos, boca, ou em partes específicas de 
um maquinário ou detalhe de decoração, 
por exemplo).

3. Movimentos de câmera – o terceiro 
elemento muito importante, que pode 
ser aplicado em conjunto com a escolha 
correta do plano de enquadramento 
e com o emprego da regra dos terços 
dentro do enquadramento proposto, é 
o movimento de câmera. Ele ajuda a 
valorizar sua produção, ampliando a 
dinâmica dada pela troca inteligente 
de planos de enquadramento. (2) 
Dentre os movimentos, os principais 
são: panorâmica – sempre no eixo 
horizontal; tilt – no eixo. (3) horizontal; 
dolly (in ou out) – tomada contínua de 
aproximação (dolly in) ou afastamento 

(dolly out) na mudança de um plano 
de enquadramento para outro. Veja a 
ilustração abaixo:

Os usos conscientes e planejados de 
combinações destes recursos, com 
sensibilidade e bom gosto, darão à sua 
produção audiovisual muito mais vida e 
dinâmica, seja ela feita com um celular 
ou com uma câmera de cinema.

E lembre-se: precisou de auxílio, chame 
a gente! Nosso ministério é servir a 
Igreja Brasileira, capacitando pessoas 
para o exercício do ministério de 
comunicação com excelência. ▣

som & imagem
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Joquebede: uma 
mulher corajosa

Nosso versículo base está em Êxodo 2.3: 
“Não podendo, porém, escondê-lo por 
mais tempo, tomou um cesto de junco, 
calafetou-o com betume e piche e, pondo 
nele o menino, largou-o no carriçal à 
beira do rio.” 

Afinal, quem foi Joquebede?

Joquebede, cujo nome hebraico significa 
Jeová é glória, foi uma escrava hebreia 
no Egito, esposa de Anrão, mãe de 
Moisés, Miriã e Arão. Moisés foi filho 
legítimo de Joquebede e filho adotivo 
da filha de Faraó. Ele foi o grande líder 
de Israel, que libertou o seu povo da 
escravidão do Egito. Aquele que recebeu 
os Dez Mandamentos de Deus e que 
preparou os hebreus para a conquista da 
Terra Prometida, Canaã. 

A história de Moisés começa a ser 
contada na Bíblia no capítulo 2 do livro 
de Êxodo. Moisés nascera quando Faraó, 
um rei mal que governava o Egito, havia 
ordenado que se matassem todos os bebês 
israelitas do sexo masculino. Faraó estava 
amedrontado porque o povo israelita se 
multiplicava e aumentava muito!

Olá, mulheres amadas! É com grande 
alegria que me apresento a vocês para o 
início de muitas conversas edificantes. 

Sou Ana Paula Costa, jornalista, assessora 
de imprensa e locutora. Pastora voluntária 
na Comunidade Batista Nova Floresta 
(CBNF), Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil. Líder do Mulheres Sábias, que 
é o Ministério de Mulheres da minha 
igreja. Sou casada com o pastor Márcio 
Fernandes e temos um lindo filho 
chamado Estêvão. Agora, que já me 
apresentei, vou dizer o motivo de estar 
aqui. O meu ministério é trabalhar com 
mulheres, levando a cada uma o que Deus 
tem para nós, para cada mulher. Tenho 
certeza que você será edificada, porque é 
a Palavra do próprio Deus falando ao seu 
coração. A partir de agora, semanalmente, 
teremos um encontro muito especial. Uma 
Palavra vinda de Deus, inspirada pelo 
Espírito Santo para a nossa vida.

Daremos início a este encontro aqui na 
Revista Literal, falando sobre Joquebede, 
uma mulher cuja maior característica 
foi a coragem. Este estudo terá quatro 
partes, apresentadas uma por semana. 

alma feminina



LITERAL | ABRIL 202170

A decisão de largar o cesto

Joquebede decidiu esconder seu bebê para 
que ele não fosse assassinado (Êxodo 2.2). 
Assim ela fez por três meses, mas chegou 
um momento em que Joquebede já não 
poderia mais escondê-lo. Pois a criança 
estava crescendo! Então, ela tomou um 
cesto de junco, calafetou-o com betume e 
piche e, depois de colocar o menino dentro 
dele, largou-o no carriçal, uma espécie 
de capim, à beira do rio. Miriã, irmã da 
criança, ficou observando de longe.

A filha do Faraó tomava banho no rio 
e viu o cesto no carriçal (Êxodo 2.5) e 
mandou que uma das suas criadas pegasse 
o cesto. Ao abri-lo, viu o bebê chorando e, 
compassiva, resolveu ficar com ele. Ela, 
porém, precisaria de uma mulher para 
amamentá-lo e aceitou que Miriã buscasse 
alguém para cuidar dele. Sem que a filha 
do Faraó soubesse, a irmã do bebê levou a 
própria mãe para cuidar do irmão. Além 
de amamentar o próprio filho, Joquebede 
ainda recebeu salário para isso (Êxodo 
2.9). Aleluia! Deus honrou a fé e a atitude 
de coragem de Joquebede.

E quando já era uma criança grande, foi 
devolvido para a Filha de Faraó, que o 

adotou, deu-lhe o nome de Moisés e disse: 
“Porque das águas o tirei” (Êxodo 2.10).

Deus usara Moisés para libertar o seu 
povo da escravidão egípcia e levá-los 
para a Terra Prometida. Contudo, isso só 
aconteceu pela fé e coragem da sua mãe. 
Caso contrário, ainda recém-nascido, 
Moisés teria sido assassinado pelo exército 
de Faraó.

É claro que não foi simples como pode 
parecer. Mesmo confiando em Deus, 
certamente o seu coração de mãe 
estava triste, despedaçado. Ela sofria 
com a separação e por não saber qual 
seria o futuro do seu querido filhinho. 
Podemos imaginá-la dizendo: “Senhor, 
aqui terminam minhas ações. Eu largo 
o cesto para que tu, Senhor, cumpras o 
teu plano!” 

Será que você precisa fazer essa oração? E 
mais, você consegue fazê-la? Qual decisão 
você precisa tomar? Qual cesto ou quais 
cestos da sua vida você precisa largar à 
beira do rio? Às vezes, sabemos que temos 
de tomar uma atitude dolorosa, difícil 
e que requer coragem, mas titubeamos. 
Joquebede nos deixa uma grande lição de 
fé e coragem! ▣

ANA PAULA COSTA é pastora líder do Ministério de Mulheres da 
Comunidade Batista Nova Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

.
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Levando Luz para 
quem precisa de ajuda

barco Luz na Amazônia navega pelos 
rios levando esperança por onde 
passa, proporcionando assistência 
integral à população ribeirinha, que 
recebe atendimento espiritual e social. 
O programa realiza mais de 40 mil 
atendimentos por ano. 

Este trabalho traz consigo uma 
importante carga identitária em relação 
à história da organização e da própria 
política pública de assistência social. 
O modelo do programa se iniciou no 
Norte do país, e hoje abrange as regiões 
Nordeste, Sul e Sudeste. Tudo começou 
quando a SBB se desafiou a ter um 
barco para levar a Bíblia aos ribeirinhos, 
população com difícil acesso a qualquer 
categoria de serviço ou benefício. A 
tripulação da época iniciou este trabalho 
com muito entusiasmo, e quando se 
deparou com diversas necessidades 
apresentadas pelas famílias, chegou à 
conclusão de que não poderia ignorar a 
realidade local. Era preciso levar, além 
da esperança da Palavra de Deus, o 
suprimento de necessidades básicas. A 

Milhares de pessoas, no Brasil e no 
mundo, passam por privações de 
diversas origens. Sejam elas quais 
forem, ter uma mão estendida no 
momento da necessidade — uma 
ajuda sem questionamentos, sem 
culpabilização e sem interesse algum, 
baseada em uma simples, porém grande 
missão de transformar vidas — faz toda 
a diferença. É assim que a Sociedade 
Bíblica do Brasil (SBB) concentra sua 
atuação desde a sua fundação. A SBB é 
uma organização sem fins lucrativos, 
que se dedica a disseminar a mensagem 
bíblica e a praticar o que a Palavra de 
Deus ensina por meio de suas frentes 
missionárias. 

Dentre os programas socioassistenciais 
desenvolvidos pela organização, trago 
neste artigo um que ultrapassou 
gerações, fez e faz muita história: 
o Luz na Amazônia! Este programa 
impactante já beneficiou milhares de 
famílias ribeirinhas da Amazônia que 
vivem em situação de vulnerabilidade 
e extrema pobreza. Desde 1962, o 
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partir daí, a SBB criou uma grande rede 
solidária de parceiros e voluntários, o 
que torna possível o programa funcionar 
até hoje.

Em grande parte das ilhas da 
Amazônia, é possível notar a ausência 
dos principais serviços públicos: 
saneamento básico, abastecimento de 
água, habitação, educação, transporte, 
segurança, saúde e assistência social. 
Os equipamentos comunitários são 
precários, e o meio de transporte 
é o barco, seja para ilhas próximas 
aos grandes centros ou não. Parte da 
população ribeirinha sequer consegue 
sair da ilha para acessar serviços, os 
quais não chegam até elas. Esse é um 
grande desafio para a SBB, que tem 
se especializado em desenvolvimento 
comunitário ao longo dos anos e possui 
plena consciência de que sozinha seria 
impossível suprir todas as necessidades 
dessa população.

Por isso, para impulsionar o 
desenvolvimento integral de territórios 
e redes locais, a SBB promove a 
intersetorialidade entre políticas 
públicas. O barco Luz na Amazônia 
tornou-se também um canal de acesso 
utilizado por órgãos públicos, para 
que, com a SBB, consigam chegar a 
populações em locais distantes das 

capitais. Essa característica está 
presente em todas as atividades do 
projeto. Assim, trabalhar em interface 
com as demais políticas é um viés 
que se faz necessário, principalmente 
quando direcionamos nossa atenção 
para lugares remotos. Essa ação tem 
como pretensão facilitar a articulação, 
para que as políticas necessárias sejam 
acessadas pela população em situação 
de vulnerabilidade, como direito, com 
foco no indivíduo e no coletivo. 

A SBB investe na consciência política 
da população e tem assegurada a 
possibilidade de seguir cumprindo sua 
missão estatutária, de transformar 
vidas em distintos territórios, levando 
uma tecnologia social única, alicerçada, 
sobretudo, em valores bíblicos, respeito 
à dignidade humana e compromisso 
permanente com a luta por maior 
justiça social.

Este programa tem muita história 
para contar, como a de dona Maria 
José, moradora da ilha de Murutucum. 
Mãe de três filhos, ela é dona de casa 
e ajuda seu esposo na extração de 
açaí. Dona Maria mora na ilha desde 
seu nascimento e convive com as 
necessidades locais de infraestrutura, 
saneamento, água potável, habitação, 
saúde, educação e assistência social. 

assistência social
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O relato dela mostra a importância do 
programa Luz na Amazônia: 

“O atendimento realizado pela 
SBB significa muito para a minha 
família. É um programa que 
agrega serviços e informações e 
nos alimenta a alma. Passei a ter 
acesso ao atendimento de saúde e ao 
programa de transferência de renda. 
Ano passado eu estava com sérios 
problemas de relacionamento com 
minha filha, e já estava caminhando 
para uma depressão. A SBB ofereceu 
um curso de artesanato, e, mesmo 
desestimulada, com problemas 
familiares, resolvi me inscrever. 
Para minha surpresa, a minha filha 
também se inscreveu. Fiquei muito 
feliz porque eu e ela começamos a 
ter esse momento juntas. Parecia até 
uma terapia pra gente! A interação 
da equipe da SBB com o grupo, os 
ensinamentos e materiais bíblicos 
repassados me ajudaram a fortalecer 
laços familiares. Choro muito quando 
lembro da dificuldade pela qual 
estávamos passando, mas ali, naquele 
instante, me senti fortalecida ao ver 

que tínhamos nos reencontrado e que 
toda dificuldade poderia ser vencida 
se estivéssemos unidos pela Palavra 
de Deus.”

O programa está repleto de histórias 
como a de dona Maria, com resultados 
eternos. Quando o barco Luz na 
Amazônia chega a cada comunidade, 
sentimos o grande privilégio que é ter 
a oportunidade de ser luz para muitas 
famílias. A Bíblia é o que nos move! Sem 
ela, nada teria sentido. A mensagem 
bíblica impacta, transforma e nos dá a 
oportunidade de uma nova vida. 

Milhares de famílias são restauradas 
diariamente, vínculos familiares são 
fortalecidos, crianças e adolescentes são 
alcançados e desafiados a viver valores 
até então distantes de suas realidades. E 
isso nos mostra que não podemos parar! 
Temos o sonho de alcançar mais pessoas 
e comunidades. Que o barco Luz na 
Amazônia continue a navegar, semeando 
a Palavra que transforma vidas por onde 
for. “De fato, grandes coisas o SENHOR 
fez por nós; por isso, estamos alegres” 
(Salmo 126.3). ▣
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