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primeiras palavras
O que é inclusão social? O termo, que vem sendo amplamente comentado nos últimos 

tempos, refere-se à possibilidade de dar a todas as pessoas, independentemente de suas 

diferenças, os mesmos direitos e oportunidades.

A lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, por exemplo, fala sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência, tanto física quanto mental, intelectual e sensorial. O denominado “Estatuto da 

Pessoa com Deficiência”, assegura e promove aos seus portadores o direito de igualdade 

perante a sociedade, incluindo acessibilidade, acesso à informação, participação na vida 

pública e política, entre outros.

Mas até onde a Igreja teria papel relevante nesse contexto? Devemos realmente aceitar 

todo tipo de inclusão? É dever da Igreja defender os menos favorecidos perante a 

sociedade? Amar o próximo significa, simplesmente, aceitar a todos?

Neste volume 6 da Revista Literal, vamos abordar a inclusão social em vários aspectos: 

bíblicos, sociais bíblicos, sociais, teológicos e político. Abordagens que trarão luz e 

entendimento para você e seu ministério. 

Neste mês, além do time de escritores que já escreve para a Literal, temos a ilustre 

participação de Carlos Fernandes, jornalista, editor e produtor editorial e também de 

Rubinho Pirola, pastor, profissional de comunicação e um dos pioneiros nos quadrinhos 

cristãos do país, trazendo bom humor e reflexão por meio de cartoons.

Sendo assim, conto com o seu apoio, lendo e divulgando esta revista a todos os seus 

contatos. Compartilhe, participe! Que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas e 

edificadas pelos conteúdos oferecidos por esta publicação. 

Neriel Lopez
Profissional com mais de 30 anos de experiência na área de comunicação e marketing . Desde 1989 atua no 
ministério de comunicação para o segmento cristão, contribuindo com diversas igrejas, ministérios, editoras, 
eventos (Expo Cristã e FLIC), entre outros . Atualmente também é palestrante e consultor de marketing, 
desenvolvendo projetos em comunicação, design gráfico, marketing e marketing digital (www .neriellopez .
com .br) . É editor da Revista Literal (www .revistaliteral .com .br) e CEO da NLopez Comunicação e Marketing 
(www .nlopez .com .br) . Organizador do livro Cristianismo pós-pandemia – impacto e oportunidades (Editora 
Vida, 2020) e autor do e-book Ministério de Comunicação – noções básicas e conceitos de marketing para 
você implementar em sua igreja (Literal Books, 2020) .

https://www.revistaliteral.com.br/
http://www.neriellopez.com.br
http://www.neriellopez.com.br
http://www.nlopez.com.br
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Inclusão social já é praticada 
pela Igreja Evangélica há muito 
tempo – e grande parte dos 
brasileiros ignora isso

O termo “inclusão social” foi 
transformado – involuntariamente, 
diga-se – em elemento da imensa 
trincheira ideológica na qual o Brasil se 
converteu. A ideia de se proporcionar 
a todas as pessoas oportunidades e 
direitos semelhantes, a despeito de 
suas origens sociais e étnicas e levando 
em conta particularidades individuais, 
como limitações físicas ou cognitivas, é 
fundamento de regimes democráticos. 
Porém, encontra resistência onde 
menos se deveria esperar – na base 
da pirâmide social, onde se encontra 
a igreja evangélica. O debate se torna 
mais agudo quando travado sobre 
as políticas de ações afirmativas 
implementadas no país nas duas últimas 
décadas. Associadas a ideologias de 
esquerda, elas são questionadas por 
incentivar o vitimismo e criar uma 
rede de clientelismo supostamente 
incompatível com o desenvolvimento do 
país. Neste cabo-de-guerra fratricida, 
saem perdendo justamente os que mais 
dependem delas. 

A politização dos temas sociais no Brasil 
contemporâneo caminha na contramão 

do crescimento da desigualdade em 
escala global. O Relatório Social 
Mundial, publicado pelo Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais 
da Organização das Nações Unidas e 
divulgado em janeiro desde ano, aponta 
que a desigualdade cresceu para mais de 
70% dos seres humanos. Uma bomba-
relógio, no entender do secretário-geral 
da ONU, António Guterres. Segundo ele, 
as diferenças de rendimentos e a falta 
de oportunidades “estão criando um 
ciclo vicioso de desigualdade, frustração 
e insatisfação”. O relatório analisa o 
impacto de quatro grandes tendências 
globais que agravam as disparidades, 
como inovação tecnológica, mudanças 
climáticas, urbanização e migração 
internacional.

Por aqui, os efeitos da desigualdade se 
veem debaixo de viadutos e marquises. 
Historicamente desigual, o Brasil 
ostenta números de distribuição de 
renda vergonhosos. De acordo com 
a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
divulgada em maio de 2020, a média 
dos maiores salários do país é 36 vezes 
maior do que o que ganha o pessoal da 
extremidade oposta, enquanto 10% dos 
brasileiros abocanham quase 45% da 
renda total gerada no país. Hoje, mais 
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da metade dos cerca de 85 milhões 
de nacionais ocupados labutam na 
informalidade, sem quaisquer direitos 
trabalhistas e previdenciários. A isso, 
some-se outros fatores determinantes 
de pobreza crônica, como dificuldade de 
acesso a serviços de saúde, transporte 
público e saneamento básico, além da 
falta de educação pública de qualidade. 
Os ainda pouco claros impactos sócio-
econômicos da pandemia do novo 
coronavírus estão para ser calculados, 
mas já se anunciam como um retrocesso 
nos últimos e tímidos avanços obtidos 
pelo país. Queiram ou não os defensores 
da ideia fácil da meritocracia, a exclusão 
social continua atingindo, em cheio, 
segmentos como negros, mulheres e 
homens de baixa instrução e portadores 
de incapacidades motoras, sensoriais 
e cognitivas. “Minorias”, no caso, não 
são estratos numericamente inferiores, 
mas aqueles socialmente vulneráveis. 
Nesse contexto, as cotas de acesso a 
estabelecimentos públicos de ensino e 
postos de trabalho, por exemplo, são um 
remédio necessário, embora amargo – 
afinal, promovem, elas mesmas, uma 
série de distorções. 

Rede de ajuda 
A igreja evangélica se vê diante de um 
tema em relação ao qual não pode mais 
se omitir. Com algo em torno de 30% 

A POLITIZAÇÃO 

DOS TEMAS 

SOCIAIS NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

CAMINHA NA 

CONTRAMÃO DO 

CRESCIMENTO DA 

DESIGUALDADE EM 

ESCALA GLOBAL
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da população brasileira, ela deixou de 
ser o mero traço estatístico de quarenta 
anos atrás para se transformar em ator 
social preponderante. E sua membresia 
sente os efeitos das desigualdades na 
própria pele, literalmente. A chamada 
Religião mais negra do Brasil, título 
do livro lançado pela Editora Ultimato 
e de autoria de Marco Davi de Oliveira 
– pastor batista, historiador e mestre 
em Ciências da Religião –, tem uma 
membresia basicamente pobre, 
sobretudo entre os pentecostais. Os 
últimos dados disponíveis pela Pesquisa 
de Orçamentos Familiares do IBGE, de 
dez anos atrás, mostravam renda média 
de R$ 1.271 nas famílias chefiadas por 
um evangélico. Como, praticamente, 
um em cada três brasileiros são 
adeptos dessa corrente religiosa 
majoritariamente negra e parda, é 
forçoso afirmar que a Igreja é vítima 
das desigualdades e, ao mesmo tempo, 
protagonista obrigatória da luta pela 
inclusão. 

A academia tem reconhecido o papel dos 
evangélicos em iniciativas de inclusão 
social. O recém-lançado livro Povo de 
Deus – Quem são os evangélicos e por 
que eles importam (Geração Editorial) 
menciona o enorme alcance das 
igrejas de periferia no que se refere a 
iniciativas de inclusão e acolhimento 

a vulneráveis. A obra cita o trabalho 
de doutorado do antropólogo Juliano 
Spyer, que diz: “Essas igrejas produzem 
um serviço de que o Estado não dá 
conta ou para os quais a sociedade 
brasileira não se mobiliza. Há uma rede 
de ajuda mútua: quando o marido fica 
desempregado e se arruma emprego, o 
filho se envolve com drogas e encontra 
um lugar para ser tratado, o marido que 
batia na mulher encontra caminhos para 
negociar uma harmonia em casa. É um 
estado de bem-estar social informal”. 
O estudioso critica o preconceito com 
que as elites e a mídia ainda tratam o 
segmento religioso que mais cresce no 
país. “A conversão também é um ato 
inteligente, e não apenas de fé, que traz 
benefícios à vida do brasileiro mais 
pobre”, acentua. 

Para além da rede de solidariedade 
explícita que se forma entre os 
membros de cada uma das milhares 
de igrejas evangélicas espalhadas pelo 
país, existe uma ação organizada, cuja 
ênfase primária é o amor ao próximo, 
preconizado pelo próprio Cristo. Um 
genuíno desejo de transformação 
social muito além da mera narrativa 
proselitista é o que move entidades de 
orientação evangélica de grande porte 
que atuam no país, como Visão Mundial 
e ChildFund Brasil. Elas proporcionam 
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educação, segurança alimentar, amparo 
familiar e melhorias estruturais a 
comunidades distantes da ação do 
Estado, enquanto grupos como a Rede 
Evangélica Nacional de Ação Social 
(Renas) mobilizam organizações cristãs, 
igrejas e coletivos que atuam nas mais 
diversas áreas, do combate à exploração 
sexual infantil a inserção profissional. 
Até mesmo em pequenas ações de 
inclusão de deficientes físicos, os 
evangélicos são vanguarda. Antes que a 
Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
alcançasse patamares de ampla 
utilização, igrejas já montavam grupos 
de deficientes auditivos devidamente 
atendidos por voluntários que lhes 
traduziam o conteúdo das celebrações, 
em plenos anos 1970. A Sociedade 
Bíblica do Brasil, uma das maiores 
produtoras mundiais das Sagradas 
Escrituras, investem há décadas em 
programas de distribuição gratuita 
do livro sagrado em Braille, sistema 
de sinais de relevo que possibilitam a 
leitura por cegos. Boa parte da produção 
teológica brasileira tem despertado 
para o tema, o que se observa na 
intensa produção literária no sentido de 
despertar a Igreja para a realidade que 
já não se limita a bater à sua porta, mas 
ocupa lugar nos bancos.  

AS IGREJAS PRODUZEM 

UM SERVIÇO DE QUE O 

ESTADO NÃO DÁ CONTA 

OU PARA OS QUAIS A 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

NÃO SE MOBILIZA
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Razão da fé
Alavancado por uma plataforma de 
vieses conservadores, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) chegou ao poder 
em 2019 com apoio maciço do eleitorado 
evangélico. Pesquisa realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística, o Ibope, encontrou 67% 
dos votos válidos do segmento para 
o então candidato do PSL. Mais do 
que uma guinada ideológica no país, a 
chegada de um militar ao Planalto pelo 
voto direto teve muitos componentes 
comportamentais. Demonstrando 
rejeição a bandeiras tradicionais da 
chamada política progressista, como 
flexibilização das leis que proíbem 
o aborto por mera opção e o uso de 
substâncias entorpecentes, o eleitor 
crente encontrou em Bolsonaro uma voz 
para amplificar suas angústias com o 
saldo de um quarto de século de centro-
esquerda no poder. 

Com a adesão a um discurso difuso que 
envolvia desde restrições ao avanço 
de grupos LGBTQI+ a uma hipotética 

implantação do comunismo no país, o 
evangélico brasileiro médio abraçou, 
também, questionamentos ao papel do 
Estado como promotor de bem-estar 
social. Algumas medidas emblemáticas 
do novo governo, como a crítica à política 
de cotas étnico-sociais e a postura 
negacionista em relação ao racismo 
estrutural da sociedade brasileira, bem 
como aos programas de distribuição 
de renda, vieram de encontro à causa 
da inclusão social, essencial a uma 
fé cristã viva. Resta saber até que 
ponto tais posicionamentos poderão 
influenciar a práxis evangélica de assistir 
ao ser humano na plenitude de suas 
necessidades, consubstanciada na noção 
do Evangelho Integral que ganhou corpo 
a partir de Lausanne-1974. Muito mais 
do que galgar posições na política e no 
Estado, que levou à outrora tão criticada 
hegemonia católica na condução do 
país, é hora de os evangélicos brasileiros 
influenciarem a esfera pública com a 
mão visível do Bem – aquela que precisa 
agir também fora das igrejas e revelar ao 
mundo a razão da nossa fé. ▣

CARLOS FERNANDES é jornalista, editor e produtor editorial .
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social –– 
o que a 
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diz?
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O tema da inclusão social faz parte 
da agenda de discussões em diversos 
setores da sociedade. É um tema amplo 
e abrange diversos aspectos. A essência 
do tema nos aponta para a igualdade de 
direitos e tratamento a todas as pessoas, 
independentemente de sua condição.

Como resultado, ao longo do tempo,  
na legislação brasileira tem surgido 
diversos códigos legais, em geral 
chamados de Estatuto assegurando 
não apenas direitos de igualdade, mas 
também promovendo a valorização 
das pessoas seja qual for seu estado e 
condição. Assim temos:

 � Estatuto da criança e do 
adolescente (ECA)

 � Estatuto do idoso
 � Estatuto da pessoa com deficiência

A história é repleta de segregações e 
marginalizações a depender de diversos 
fatores, tais como: cor de pele; etnia; 
sexo; família; classe social; condição 
intelectual, financeiro-patrimonial, 
física; estado de saúde, especialmente 
mental etc.

Como se pode observar a amplitude do 
tema requer seu tratamento por meio 
de diversas áreas de atuação, inclusive 
no campo da Teologia. Sendo nosso 

ponto de partida a visão judaico-cristã, 
iremos seguir este caminho em busca 
dos fundamentos para o tratamento do 
tema.

Temos de começar do começo, isto é, da 
narrativa da Criação.

Estudiosos da literatura hebraica e 
bíblica demonstram que a narrativa da 
criação foi construída em blocos. Assim, 
no primeiro versículo (Gn 1.1) temos a 
narrativa geral. Nos versículos seguintes 
(Gn 1.2-2.4), a atenção da narrativa 
se estende para o detalhamento mais 
específico de como foi a criação, suas 
fases etc. Temos em seguida, (Gn 2.5-25), 
o foco na criação e formação do gênero 
(ser) humano.

Em Gênesis 1.26, 27 temos a informação 
de que Deus fez o ser humano e lhe deu 
suas primeiras tarefas. Mais ainda, o 
fez à sua imagem e semelhança. Nas 
discussões teológicas esta expressão - 
imagem e semelhança - não se refere 
ao aspecto tangível e físico, pois Deus 
é Espírito (João 4.24 etc), mas aos 
seus atributos intrínsecos, tais como o 
volitivo. Mas o fato que se pode destacar 
dentro de nosso tema é que a criação 
começa com a diversidade e inclusão - 
“Criou Deus o ser humano (hebr: Adam) 
à sua imagem... homem e mulher os 
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A MULHER FOI FORMADA 
NÃO PARA COMPLETAR 

O HOMEM MACHO 
SIMPLESMENTE, MAS 
PARA COMPLETAR O 
QUE FALTAVA PARA 

A HUMANIDADE 
SER HUMANIDADE – 

COMPOSTA POR 
MACHO E FÊMEA .

criou” (Gn 1.27). Os dois foram criados 
à mesma imagem do Criador, não 
apenas um deles. Também aos dois, em 
conjunto, foi dada a mesma missão em 
sua trajetória de vida, não primeiro a 
um e depois ao outro em subserviência.

Na terceira fase da narrativa da criação 
temos mais um fato surpreendente 
dentro de nosso tema, quando, depois 
do término de seis dias em que tudo 
foi tido por Deus como bom, não foi 
bom o gênero humano ser composto 
de apenas um sexo –– o masculino (Gn 
2.18). O texto nem sempre é traduzido 
do hebraico com toda exatidão e 
profundidade.

Em Gênesis 2.18 temos nas traduções 
em geral “...não é bom que o homem 
(adam, no hebraico) viva só; far-lhe-
ei uma auxiliadora (hebr: ezer) que 
lhe seja idônea (hebr: kenegdo)”, ideia 
repetida no versículo 20. O texto 
original hebraico é revelador, pois a 
palavra hebraica que traduzimos por 
“auxiliadora” (que, no português, dá 
a ideia de hierarquia) é “ezer” que 
significa ajuda, socorro e também é 
utilizada para descrever Deus como 
nosso socorro. Veja, por exemplo, 
nos Salmos 20.2; 121.1,2; 124.8. De 
modo que “ezer” não tem conotação 
hierárquica, mas em socorro, trazer 

ética
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algo que falta. Então, este texto não 
está colocando a mulher numa posição 
hierárquica inferior ao homem antes da 
queda, mas no papel de alguém que veio 
a ser um socorro ao homem (adam) para 
que ele não ficasse sozinho, trazer o que 
faltava.

Ainda mais, a palavra hebraica 
“kenegdo” (neged) que é traduzida 
por “idônea” (“que lhe fosse idônea”), 
significa estar diante de, dando a ideia 
de que a mulher foi colocada diante do 
homem (hebr: adam), não abaixo, nem 
ao lado do macho.

O que podemos aprender com tudo 
isso é que a mulher foi formada não 
para completar o homem macho 
simplesmente, mas para completar 
o que faltava para a humanidade ser 
humanidade – composta por macho e 
fêmea. Veja o paralelo que citamos sobre 
a imagem de Deus no homem (adam) – 
macho e fêmea (Gn 1.27).

Além disso, kenegdo (neged) dá a ideia 
de que a mulher e o homem estariam 
diante um do outro e não um sobre 
o outro e, sendo uma só carne (Gn 
2.24), viveriam colegiadamente, isto 
é, tomariam decisões sobre a vida em 
conjunto, num ambiente de diálogo 
face-a-face. O senso da hierarquia e 

subjugação viria depois com a queda 
(Gn 3.16) de modo que podemos concluir 
que a liderança hierárquica não estava 
presente na criação, mas depois da 
rebeldia do ser humano contra Deus. 
Antes da queda os dois – macho e fêmea 
– andariam juntos (uma só carne), face-
a-face e dominariam juntos a natureza. 
Depois da queda o macho é colocado 
sobre a mulher para lhe comandar, como 
consequência da queda.

Resumindo, na narrativa da criação 
temos a humanidade como composta 
de macho e fêmea, portanto, 
heterossexual. Tanto o homem, quanto 
a mulher possuíam a imagem de 
Deus, foram criados para viverem 
e decidirem colegiadamente, para 
gerenciarem juntos a natureza e os 
fenômenos da natureza. Com a queda 
inicia um processo de ruptura com 
o plano original de Deus e o domínio 
do homem sobre a mulher se instala. 
Podemos entender que após a queda 
inicia o processo de exclusão social, de 
segregação, de subjugação, levando o ser 
humano em trajetória diametralmente 
oposta ao Plano da Criação.

Em Gênesis 3.15, logo após a 
rebeldia do ser humano contra Deus, 
temos a providência divina para a 
restauração do Plano da Criação, 
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com o que chamamos na Teologia de 
“protoevangelho”, com a promessa de 
um restaurador das relações do ser 
humano com Deus. Assim surge o Plano 
da Redenção, que é detalhado no Novo 
Testamento com a encarnação de Deus 
por meio de seu filho Jesus Cristo.

Com o passar do tempo a construção 
cultural teológica foi priorizando 
o Plano da Redenção sobre o 
Plano da Criação e o projetando 
escatologicamente para o final dos 
tempos, de modo que diversos temas 
importantes sobre a vida humana 
acabaram deixando de ser priorizados 
ou lançados em uma nota de rodapé 
das preocupações necessárias da igreja 
como um todo. É o que podemos chamar 
de salvacionismo em que o Plano da 
Redenção, a salvação da pessoa se 
tornou central no lugar do Deus da 
criação e seu Plano original. Dizemos 
que a Soteriologia (parte da Teologia que 
estuda a doutrina da salvação) se tornou 
a teologia primeira, em vez de ser Deus 
(Teologia própria) a teologia primeira. 
Humanizamos os interesses da Teologia 
com o soteriocentrismo.

Como Jesus, quando discutiu sobre o 
divórcio, que remeteu a discussão para 
o início de tudo (Mateus 19.4; Marcos 
10.6), necessitamos sempre voltar ao 

 DIZEMOS QUE A 

SOTERIOLOGIA (PARTE 

DA TEOLOGIA QUE 

ESTUDA A DOUTRINA DA 

SALVAÇÃO) SE TORNOU 

A TEOLOGIA PRIMEIRA, 

EM VEZ DE SER DEUS 

(TEOLOGIA PRÓPRIA) A 

TEOLOGIA PRIMEIRA . 
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Plano da Criação e ver os “arquétipos” 
de Deus para a vida humana em sua 
trajetória histórica, pois isso indicará 
a essência de nossa natureza e as 
finalidades para as quais existimos.
Assim, nascemos para viver juntos, para 
conviver em ambiente de igualdade, 
de acolhimento, em que a força matriz 
e impulsionadora é o amor, que, aliás, 
é a primeira característica do fruto do 
Espírito (Gálatas 5.22,23) que aponta 
para as principais virtudes de um 
cristão.

O texto do Evangelho expresso 
no Novo Testamento é repleto de 
indicadores da igualdade humana, 
trazendo de volta o Plano da Criação, 
de modo que, à luz da visão cristã, não 
poderia haver (Gálatas 3.28):

 � nem judeu, nem grego (etnia)
 � nem escravo, nem liberto 

(condição econômica, intelectual, 
social)

 � nem homem, nem mulher 
(condição de sexo, de diferença de 
natureza intrínseca)

Claro que o Novo Testamento ainda 
manteve algumas dependências 
culturais com o objetivo de que o 
Evangelho pudesse ser aceito naquele 
ambiente cultural. Daí entendermos que 

Paulo orienta Filemon a cuidar de seu 
escravo Onésimo com amor, mas sem 
romper com a cultura da escravidão 
presente naquela época deixando de 
lhe aconselhar a alforria. O mesmo 
acontece com a criança e com a mulher, 
que naquele ambiente nem sequer eram 
contados e nem poderiam assumir a 
liderança sobre o homem, não podendo 
assumir qualquer liderança na igreja, 
pois isto provocaria, naquele momento, 
a rejeição cultural do Evangelho. Esse 
caminho adotado por Paulo seria como 
que orientação provisória e temporal 
para que o Evangelho pudesse avançar 
e trazer de volta as pessoas para o Plano 
da Criação por meio da rendição aos pés 
do Mestre.

Mesmo assim a igreja primitiva ia 
avançando em sua influência no mundo 
promovendo o seu “revolucionamento” 
(veja Atos 17.6) e, neste caso, vamos 
lembrar que os povos daquela época e 
ambiente eram, muitas vezes, nômades 
e moravam em tendas e iam por toda 
parte vivendo e trabalhando. Os que 
haviam se convertido ao Evangelho 
de Jesus Cristo seguiam em sua vida, 
não apenas pregando o Evangelho, 
mas vivendo-o com toda intensidade a 
ponto de influenciar o ambiente pelo 
qual passavam com os ideais e valores 
cristãos.
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O que seria o mundo hoje se cada 
cristão, se cada igreja local, se cada 
denominação, promovesse a volta 
ao Plano da Criação estimulando a 
igualdade humana, dando apoio e 
suporte a todos para que pudessem 
viver em amor e harmonia, para que 
governantes pudessem legislar e dirigir 
a Nação neste mesmo sentido?

O Plano da Criação tem as 
características matriciais para a unidade 
da raça humana independentemente 
de sua condição e estado, tem até 
o Plano para a sua redenção. Como 
cristãos, temos o papel principal 
deste projeto de Deus e, então, como 
superar os paradigmas culturais que 
ainda podem estar nos detendo de 
“revolucionar” o mundo e a vida fora do 
templo, do domingo, do púlpito, além 
da atuação clerical, da filosofia fabril 
funcional (pragmatismo estruturante 
e institucional), que podem ser 
instrumentos, mas têm se tornado 
finalidade ao longo do tempo? ▣

LOURENÇO STELIO REGA é teólogo, eticista, 
pós-graduado em Análise de Sistemas computacionais

Diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo . 
Contato: WhatsApp 11 94596-6688 .

O QUE SERIA O 
MUNDO HOJE SE CADA 

CRISTÃO, SE CADA 
IGREJA LOCAL, SE 

CADA DENOMINAÇÃO, 
PROMOVESSE A VOLTA 

AO PLANO DA CRIAÇÃO 
ESTIMULANDO A 

IGUALDADE HUMANA?
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Em 2003, Yousef teve a sua aldeia 
em Darfur, oeste do Sudão, atacada 
por milícias conhecidas como 
janjawids. Naquela investida brutal, os 
“guerreiros a cavalo” cercaram a aldeia, 
incendiaram as casas e assassinaram 
todos quantos encontraram pela frente, 
incluindo dois membros da família de 
Yousef: sua mãe e seu irmão caçula. O 
pai e oito irmãos de Yousef sobrevieram 
à ofensiva. Eles estavam no campo, 
cuidando dos animais da família, 
quando os milicianos chegaram em 
bando à sua aldeia. Ao receberem a 
notícia, Yousef, seu pai e seus irmãos se 
abraçaram e choraram copiosamente. 
Em seguida, foram admoestados a não 
regressarem à aldeia, nem mesmo para 
enterrarem os seus entes queridos. De 
lá, seguiram para Kassab, um campo 
de refugiados no norte de Darfur. Hoje, 
dezessete anos depois, Yousef vive 
como refugiado no Oriente Médio, 
onde ainda aguarda que o seu processo 
de reassentamento seja aprovado 
por algum país que lhe conceda uma 
oportunidade para reconstruir sua vida. 
Seu pai e os oito irmãos permanecem 
no campo de Kassab, em Darfur, 
vivendo na condição de deslocados 
internamente. Em uma recente conversa 
com Yousef, ele fez o seguinte desabafo: 
“Quando deixei o Sudão e me tornei 
um refugiado, pensei que a condição de 

refúgio seria temporária. No entanto, 
faz sete anos que me sinto aprisionado. 
Não posso regressar ao meu país 
porque a guerra ainda está em curso 
no Sudão. Também, não posso seguir 
adiante porque, até hoje, nenhum país 
aceitou me receber em um processo de 
reassentamento. Portanto, não faço ideia 
de quando vou deixar esta situação.”

Uma crise sem precedentes
Vivemos, em nossa geração, uma 
crise global sem precedentes. Os 
dados que contabilizam o número de 
pessoas deslocadas em todo o mundo 
são perturbadores e revelam uma 
catástrofe migratória com proporções 
surpreendentes. O relatório “Tendências 
Globais” mais recente (2019), publicado 
pela Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR), informa que há cerca de 
80 milhões de indivíduos deslocados 
à força em todo o mundo.1 A crise 
migratória mundial é também a pior 
crise humanitária do século, e que afeta 
diretamente a vida de homens, mulheres 
e crianças vítimas de perseguição, 
conflitos e violação de direitos humanos.2

A crise que envolve deslocados 
internamente, refugiados e solicitantes 

1 UNHCR, “Global Trends: 2019,” https://www.unhcr.
org/globaltrends2019/.
2 Politize, “Crise dos refugiados: muito além da Síria,” 
https://www.politize.com.br/crise-dos-refugiados/.

https://www.unhcr
https://www.politize.com.br/crise-dos-refugiados/
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ANTES DE TUDO, OS 
REFUGIADOS SÃO GENTE 
COMO A GENTE . GENTE 

DE CARNE E OSSO 
QUE FOI FORÇADA A 

ABANDONAR SUA TERRA, 
QUE PERDEU FAMILIARES 

E QUE TEVE A VIDA 
VIRADA DE CABEÇA PARA 

BAIXO .

de asilo representa um cenário que piora 
a cada dia, com o aumento contínuo 
do número de pessoas deslocadas à 
força. Somado a isso, os problemas que 
causam o deslocamento dessas pessoas 
estão longe de serem resolvidos. Os 
infindáveis conflitos armados na Síria, 
no Iêmem e no Sudão retratam bem essa 
difícil realidade.

Gente de carne e osso
Diante de um cenário tão impactante e 
de estatísticas tão elevadas, é preciso 
cuidado para que a nossa relação com a 
crise não se limite a cálculo de números. 
Afinal de contas, os refugiados não são 
apenas dados a serem acessados ou 
registrados. Antes de tudo, os refugiados 
são gente como a gente. Eles são pessoas 
reais, como Yousef, cheios de vida, de 
sonhos e de esperança de um futuro 
melhor. Gente de carne e osso que foi 
forçada a abandonar sua terra, que 
perdeu familiares e que teve a vida 
virada de cabeça para baixo.

Refugiados, por definição, não são 
pessoas que deixam o seu país de 
origem porque querem migrar em 
busca de conquistas econômicas. Eles 
se encontram em busca de refúgio 
porque foram forçados a deixar o 
seu território. Eles sonham com uma 
oportunidade de reassentamento 

pense nisso
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porque não podem ser repatriados, já 
que os conflitos em seu contexto de 
origem persistem e representam uma 
grande ameaça.

Eles estão entre nós
A crise migratória mundial não é uma 
realidade distante que acompanhamos 
apenas pelo noticiário. Há muito tempo, 
ela chegou até nós no Brasil e tem sido 
bastante representada pelos refugiados 
venezuelanos que diariamente entram 
no país. Eles representam a terceira 
maior população de refugiados do 
mundo (3.7 milhões).3 No entanto, entre 
os refugiados presentes em território 
nacional há também sírios, iraquianos, 
haitianos, senegaleses, entre tantos 
outros.

Muitos refugiados que peregrinam 
entre nós vivem em condições de 
extrema vulnerabilidade. Eles são 
estigmatizados, discriminados e 
abusados, tornando-se vítimas 
de todo tipo de violência. No 
entanto, tudo o que desejam é 
uma oportunidade para superarem 
os problemas que enfrentaram e 
construírem um futuro digno para 
eles e para os seus filhos.

3 UNHCR, “Global Trends: 2019,” https://www.unhcr.
org/globaltrends2019/.

É importante considerarmos que por 
terem sido forçados a fugirem do seu 
contexto de origem e estarem sendo 
inseridos em um ambiente cultural 
desconhecido, os refugiados representam 
um dos grupos que mais precisa de ajuda 
no processo de inclusão social. 

O que as Escrituras têm a dizer?
Como cristãos, precisamos considerar o 
que as Escrituras Sagradas têm a dizer 
a respeito das pessoas envolvidas nessa 
crise de proporções mundiais. Tendo em 
vista que a Bíblia é a nossa única regra 
de fé e prática, o que podemos aprender 
com ela a respeito dos que peregrinam 
entre nós? 

Primeiramente, as Escrituras ensinam 
que Deus “ama o estrangeiro” 
(Deuteronômio 10.18) e que Ele prescreve 
ao Seu povo uma atitude semelhante 
ao que peregrina em sua terra: “Como o 
natural, será entre vós o estrangeiro que 
peregrina convosco; amá-lo-eis como a 
vós mesmos, pois estrangeiros fostes na 
terra do Egito. Eu sou o SENHOR, vosso 
Deus” (Levítico 19.34). As Escrituras 
estão repletas de ensino que admoesta ao 
que ama a Deus a amar, acolher e tratar 
bem ao estrangeiro. Um exame desse 
tema no Antigo e no Novo Testamento se 
faz necessário a todo aquele que deseja se 
posicionar biblicamente diante da atual 
crise migratória.

https://www.unhcr
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Participando do processo 
de inclusão social dos 
refugiados
Com base no ensino das Escrituras, 
entendo que a Igreja deve exercer uma 
importante participação no processo 
de inclusão dos refugiados em nossa 
sociedade. Sendo assim, como cristãos, 
devemos responder biblicamente 
aos desafios produzidos pela crise 
migratória mundial. Desse modo, 
estaremos expressando o amor de Deus 
aos que peregrinam entre nós, a fim de 
que tenham uma oportunidade tangível 
de recomeço de vida e acesso à vida 
abundante que encontramos em Cristo 
(João 10.10).

Compartilho a seguir dez iniciativas 
práticas que podem servir como ponto 
de partida em nosso esforço de auxiliar 
os nossos amigos refugiados em seu 
processo de inserção e inclusão em 
nossa sociedade, desde a chegada ao 
nosso país.

JAIRO DE OLIVEIRA é membro da 2ª Igreja Batista da Taquara 
(Rio de Janeiro - RJ), pastor batista (Convenção Batista Brasileira) 

e atuou como missionário por 12 anos no continente africano 
com a Missão para o Interior da África (MIAF) . 

1) Ajuda com tradução;
2) Ensino do português;
3) Instrução sobre a cultura local;
4) Apresentação da dinâmica de vida na cidade;
5) Apoio com transporte;
6) Serviço com questões burocráticas;
7) Auxílio em consultas médicas;
8) Indicação de serviços;
9) Busca por emprego;
10) Comunicação do evangelho.

Cumprindo a missão
Há um aspecto muito importante a ser 
considerado na participação da Igreja na 
inclusão dos nossos amigos refugiados. 
Muitos deles vêm de países onde os seus 
cidadãos não têm a oportunidade de 
acesso ao conhecimento do evangelho 
e, por isso, são considerados povos não 
alcançados. Portanto, ao acolhermos 
os refugiados e integrá-los em nossa 
sociedade, temos a oportunidade, 
também, de cumprir a nossa missão 
como Igreja e levar o evangelho a povos 
que antes viviam distantes, mas que 
agora Deus trouxe para perto de nós. ▣
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Somos desafiados constantemente à 
sobrevivência e abordados diariamente 
com notícias alarmantes de histórias 
reais, de famílias e pessoas que sofreram 
violações de diferentes formas. Em 
muitos casos, infelizmente, o direito à 
vida lhes foi tirado. Ficamos indignados, 
revoltados e questionamos o porquê 
disso acontecer.  Montamos um discurso 
politicamente correto, tentando, de 
várias formas procurar culpados para as 
grandes atrocidades que presenciamos 
no convívio em sociedade. Poucas 
vezes refletimos sobre como podemos 
contribuir para mudar histórias, com 
a finalidade de não sermos apenas 
expectadores, mas protagonistas, 
cumprindo uma missão que nos foi dada 
há milhares de anos. 

Frequentemente me deparo com posições 
e questionamentos sobre qual é o real 
papel da Igreja frente à desigualdade 
social do país. Ouço defesas ambíguas, 
que colocam ou tiram a responsabilidade 
da Igreja, que jogam a responsabilidade 
para o Estado, ou até mesmo as que não 
sabem opinar sobre esse assunto e não 
se sentem parte disso. Poderíamos expor 
diferentes respostas para essa pergunta, 
no entanto, para não cair no risco do 
erro humano, prefiro recorrer à Bíblia, 
e citar o que está em provérbios 31.8: 
“Fale a favor daqueles que não podem 

se defender. Proteja os direitos de todos 
os desamparados”. Encontramos na 
Bíblia muitas passagens como essa, que 
nos incentivam a participar e não a nos 
eximirmos frente às necessidades do 
próximo e à violação de direitos. 

A conquista da democracia 
proporcionou a possibilidade da 
sociedade civil ser parte integrante 
na formulação das políticas públicas, 
por meio de conselhos de direitos 
que trabalham na formulação e no 
controle social de políticas como a de 
Assistência Social, Saúde, Educação e 
defesa e garantia de direitos de vários 
segmentos da sociedade, como o da 
Pessoa com Deficiência, da Criança 
e Adolescente, do Idoso e outros. É 
consenso entre pesquisadores (GUGEL, 
20071, e SILVA, 19862) que o século XX 
trouxe inovações e melhor qualidade 
de vida, sobretudo para pessoas 
com deficiência, tanto no aspecto 
tecnológico e de serviços, quanto no de 
relacionamento e cuidados. Diversas 
políticas sociais foram regulamentadas 
após a Constituição de 1988. Temas 
como saúde, segurança alimentar, 
educação, moradia e muitos outros 

1 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o 
direito ao trabalho. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.
2 SILVA, Otto Marques da. A epopeia ignorada: a pes-
soa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. 
São Paulo: Cedas, 1986.
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foram contemplados na Constituição, 
que garantiu também a participação 
popular na tomada de decisões. Esse 
reflexo se estende para o século XXI. 
Dentre muitos, destaco documentos 
gerados, destaco a Lei Brasileira de 
Inclusão promulgada em 2015. 

Há diversas leis para a inclusão de 
pessoas com deficiência, no entanto, 
lamentavelmente vemos violações 
que impedem o cumprimento de 

opinião

ações inclusivas, e se faz necessário 
fazer valer um direito que já deveria 
estar garantido. Por exemplo, a lei 
8.213/1991, conhecida como a Lei de 
Cotas, que determina a convivência 
com pessoas com deficiência nas 
estruturas organizacionais, faz 
quase 30 anos e ainda gera debates 
e discussões. Na Lei 9.394/1996, 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) consta a garantia do 
preparo da escola para incluir a pessoa 
com deficiência na educação, dando-
lhe as mesmas possibilidades para o 
aprendizado, todavia, infelizmente, há 
muitas crianças com deficiência fora 
da escola ou inserida sem nenhuma 
especificidade respeitada.  

A política de inclusão social no Brasil, 
sobretudo a de proteção às pessoas com 
deficiência (PcD), não foi constituída por 
uma iniciativa do governo, que percebeu 
todas as vulnerabilidades da sociedade 
e por um gesto de bondade resolveu 
garantir os direitos dessa população. 
Ela está ligada aos acontecimentos 
históricos que geraram exclusão e 
consequentemente a luta pela construção 
de direitos.  Se hoje considerarmos a 
dificuldade de acesso que ainda existe 
às PcD, imagine como era desde os 
primórdios. A História da humanidade 
traz informações importantes para 
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entendermos a política contemporânea. 
Mesmo não sendo possível fazer um 
resgate cronológico3, há fatores climáticos, 
econômicos, culturais e sociais que nos 
permitem conhecer e entender vários 
aspectos dessa luta por direitos.  

Alguns estudiosos acreditam que, nos 
primórdios, pessoas com deficiência 
eram utilizadas para atividades como 
preparadores de peles, armadilhas, 
cestos e outras tarefas que não seriam 
destinadas a homens “normais”, aptos 
para a caça. Com o surgimento da 
cerâmica, as peças eram produzidas 
com diversas decorações e algumas 
reproduziam homens com sinais de 
deformidades como: corcundas, coxos, 
anões e amputados (SILVA,1987). Tanto 
congênita quanto adquirida, percebe-
se que a questão da deficiência já 
fazia parte da humanidade e que, de 
alguma forma, era considerada. Seja por 
superstição, vínculo, ou por enxergar 
alguma utilidade na PcD, muitas  
pessoas sobreviviam até a vida adulta.
Um achado importante, o papiro Ebers4 
traz em seu conteúdo receitas para o 

3 Em períodos iguais, os povos viviam em épocas 
diferentes. Por exemplo, de acordo com SILVA (1987) en-
quanto os egípcios já viviam na Idade do Ferro, os gregos 
estavam vivendo sua Idade do Bronze e as tribos bárba-
ras do norte europeu viviam na Idade da Pedra Polida.
4 É um dos tratados médicos mais antigos e importan-
tes que se tem registro. Esta datado de aproximada-
mente 1.550 a.C. SILVA(1987)

tratamento de diversas doenças, dentre 
elas a conjuntivite, as hemorragias do 
globo ocular, equimoses perioculares 
e a cirurgia de catarata. Era um 
problema comum entre a civilização e 
foi considerada, em determinada época, 
como “a terra dos deficientes visuais”.

Em Roma, foram criadas leis severas 
não favoráveis às pessoas com 
deficiência. Como a Lei das XII Tábuas5. 
A quarta tábua tratava sobre o pátrio 
poder e o casamento, e no primeiro 
item estabelecia que: “É permitido ao 
pai matar o filho que nasceu disforme, 
mediante o julgamento de cinco 
vizinhos”. Era dado aos pais o poder 
de decisão de matar o filho ou deixá-
lo viver. Quando não eram mortas, há 
registro de que um grande número de 
crianças eram abandonadas, viviam 
como mendigos nas ruas e eram 
exploradas das piores formas possíveis. 
Essa prática foi eliminada somente com 
o advento do Cristianismo, que, baseado 
na caridade e no amor, passou a mostrar 
que a pessoa com deficiência era digna 
de cuidado e respeito. 

Independentemente das posições 
religiosas, a Bíblia é considerada como 
o mais importante livro da história da 

5 Criada em 450 a.C. - GUIMARÃES, Affonso Paulo - 
Noções de Direito Romano - Porto Alegre: Síntese, 1999.
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humanidade. A influência, nos dias 
atuais, se estende, entre outros, pela 
ciência, pela arqueologia, pela cultura 
e pela história. Não há como negar a 
forte influência que a Bíblia exerceu 
- e exerce - sobre o mundo ocidental. 
Ela traz contribuições valiosas sobre o 
tratamento de pessoas com deficiência. 
No Antigo Testamento também existem 
textos que pedem respeito à pessoa com 
deficiência, considerando o desrespeito a 
esse público como sendo uma afronta ao 
próprio Deus, e amaldiçoa aqueles que 
assim procederem: “Não amaldiçoe um 
deficiente auditivo, nem ponha na frente 
de um deficiente visual alguma coisa 
que o faça tropeçar. Tenha respeito para 
comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor” 
(Levítico 19.14 - NTLH). Com esse 
registro, percebe-se que, mesmo antes da 
vinda de Cristo, a pessoa com deficiência, 
de alguma forma, era poupada. 

A vida de Jesus, relatada no Novo 
Testamento, é marcada por curas, 
milagres e ensinamentos por meio de 
histórias e parábolas. Jesus queria 
estar onde as pessoas com alguma 
doença estavam e isso trouxe uma 
nova forma de enxergar as pessoas com 
deficiência. É possível observar também 
que Jesus, em muitas passagens 
registradas na Bíblia, nunca curou 

“NÃO AMALDIÇOE UM 

SURDO, NEM PONHA NA 

FRENTE DE UM CEGO 

ALGUMA COISA QUE O 

FAÇA TROPEÇAR . TENHA 

RESPEITO PARA COMIGO, 

O SEU DEUS . EU SOU 

O SENHOR” (LEVÍTICO 

19 .14) .
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alguém que não tivesse pedido a cura6. 
Ele poderia simplesmente colocar 
as mãos nas pessoas e curá-las, no 
entanto, era preciso querer, pedir e ter 
fé. Jesus mostrava que a pessoa que 
tinha alguma deficiência, antes dessa 
condição, era simplesmente, uma 
pessoa com vontades e sonhos, que 
merecia misericórdia e amor, como 
todos os outros. 

A inclusão social é algo que deve nascer 
de dentro para fora e a sua prática 
independe da política estabelecida. 
A política de inclusão é importante, 
deve estar alinhada com as reais 
necessidades e promover a equidade, 
mas a sua garantia é estabelecida 
de diversas formas e por vários 
fatores. Nossas instituições, igrejas, 
equipamentos públicos, escolas, 
hospitais, famílias, eu e você, devemos 
criar um ambiente de inclusão onde 

6 Em Marcos 10.46-52 Jesus pergunta ao deficiente 
visual Bartimeu  “ O que é que você quer que eu faça?”. 
Isso se repete em várias outras curas feitas por Jesus. 

estivermos. Que nossas igrejas sejam 
o reflexo da inclusão e estejam 
preparadas para receber pessoas com 
deficiências, para ser um espaço de 
acolhimento e fazer parte de uma rede 
de apoio e inclusão, como muitas já são. 

E agora, por onde começar? Bem, a 
missão já nos foi dada, prossigamos para 
o alvo, nos munindo de informações, 
planejamento e estratégias de 
inclusão. Não se esqueça que cada 
deficiente possui uma necessidade 
específica. O deficiente visual precisa 
do braile, do piso tátil, enquanto, o 
deficiente auditivo precisa da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) para 
se comunicar, ao passo que a pessoa 
com mobilidade reduzida precisa de 
rampas e de elevadores. Há muitos 
outros recursos e deficiências que 
precisam ser consideradas, no entanto, 
independentemente delas, incluir vai 
muito além do que aceitar o outro como 
ele é. Incluir é, sobretudo, um ato de 
amor. Amemos!  ▣
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De tempos em tempos sinto a impressão 
de que certos temas, termos e conceitos 
se tornam a ordem do dia. Para onde 
olhamos, as pessoas parecem falar e 
comentar somente sobre aquilo. É o 
caso da pauta sobre a inclusão, tão em 
voga hoje. O conceito de inclusão, do 
modo como tem sido usado, refere-
se ao esforço político, jurídico, social, 
econômico e individual por facilitar 
e mesmo promover a um nível mais 
elevado de dignidade e oportunidade 
pessoas até então marginalizadas na 
economia e na sociedade. Trocando 
em miúdos, pessoas com deficiência, 
tanto física quanto mental, intelectual 
e sensorial, independentemente de suas 
diferenças. Mas não somente essas. 
Mulheres, pobres, negros, refugiados, 
estrangeiros e excluídos de modo geral.

Percebo dois efeitos colaterais quando 
a sociedade civil ou o setor empresarial 
se lançam na direção da melhoria da 
qualidade da vida humana. Ambos 
recaem sobre a Igreja. O primeiro é o 
olhar desconfiado sobre o que ela está 
fazendo sobre isso. A Igreja apenas 
discursa e nada faz? Esse é o primeiro 
efeito. O segundo tem sido a atração que 
ações sociais exercem na sensibilidade 
de alguns cristãos que se mostram 
preocupados com pautas dessa natureza, 
como inclusão, justiça, igualdade, 
políticas públicas e amor ao próximo.

A Igreja fez algo?
Há muitas variáveis neste campo e 
como não iremos esgotar o assunto, irei 
pontuar alguns aspectos e desenvolverei 
um pouco a outros. Primeiro, a questão 
cronológica. Inclusão é um conceito 
sociológico recente, como direitos 
humanos, humanização e tantos outros. 
Seria anacronismo aplicar tais conceitos 
às práticas do passado. Mas há uma 
brecha. Cristãos criaram práticas 
analógicas, isto é, à altura dos esforços 
de hoje em dia. Vou dar uns exemplos. 

Primeiro, o papel da mulher. Ninguém 
em sã consciência nega o maciço e 
fundamental papel da mulher nas obras 
sociais da Igreja. Já nos primeiros 
séculos, não somente em maior número, 
mas também na contribuição dada por 
elas (desde Febe e outras, mencionadas 
por Paulo, passando por Perpétua, 
Brandina nos séculos seguintes, 
mártires como foram os homens). Celso, 
o pagão, escrevendo na década de 180 
d.C. observou com desgosto que os 
cristãos acolhiam o que a sociedade 
mais ampla rejeitava, e isso inclui as 
mulheres, mas também “trabalhadores 
de lá, sapateiros, lavandeiras e os mais 
analfabetos e bucólicos provincianos”.1 

1 KREIDER, Alan. O paciente fermento da Igreja Pri-
mitiva, o improvável crescimento do cristianismo no 
Império Romano. Maceió: Sal Cultural, 2017, p. 91.
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Charles Spurgeon (1834-1892) contou 
sobre uma mulher hindu que disse a um 
missionário: “Certamente sua Bíblia foi 
escrita por uma mulher”. Ele perguntou 
“Por quê?”. “Porque diz tantas coisas 
boas para as mulheres. Nossos sábios 
nunca se referem a nós, a não ser para 
nos repreender”.2

Alguém objetará que as mulheres na 
Igreja não ocupam cargos de liderança 
e isso demonstra o patriarcado, o 
machismo e o pensamento retrógrado 
dominante na instituição. E se em vez 
de olhar pela perspectiva das atuais 
demandas, considerarmos que na 
Igreja cristã, o que conta, no final, 
é imitar a Cristo? Foi ele quem disse 
não ter vindo para ser servido, mas 
para servir (Mateus 20.28). Nesse 
sentido, as mulheres terão tido melhor 
compreensão da missão e essência da 
fé do que os homens, ficando excluída a 
disputa por poder e cargos.

De acordo com um estudo recente citado 
por Alan Kreider, 65% da população 
do Império Romano estava no nível 
básico de subsistência ou abaixo dele. A 
privação é óbvia e isso tem implicações 
que não podemos imaginar hoje. Por 
exemplo, um brasileiro que estiver 

2 KENNEDY, J. C. E se Jesus não tivesse nascido? São 
Paulo: Vida, 2003.
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nas mesmas condições terá direito a 
um enterro modesto, mas razoável, 
custeado pelo Estado em um cemitério 
municipal. No Império Romano isso não 
existia. Havia sociedades funerárias, 
como em Lanúvio (Itália), entre 
outras, já no início do século II. Essas 
sociedades recebiam taxas de inscrição 
para o ingresso e garantiam um funeral 
digno, para o qual aquela população a 
que me referi não conseguiria pagar. 
Tertuliano (160−), em sua Apologia, 
informa que os cristãos promoviam 
o funeral dos membros das igrejas, 
mas também estendiam esse benefício 
àqueles cidadãos romanos que não 
estavam filiados a uma sociedade, isto é, 
aos não cristãos “pobres”.3

Em termos de instituições, podemos 
resgatar suscintamente a história 
da criação dos hospitais, que hoje 
atendem a população mais carente. 
John Jefferson Davis4 escreveu que 
“no Império romano pré-cristão, 
os hospitais existiam somente para 
soldados, gladiadores e escravos.” No 
século IV foram criados os albergues 
para hospedar peregrinos cristãos em 
trânsito (podemos pensar também 
no cuidado aos missionários cristãos 

3 KREIDER, Alan. Op. cit., p. 6.
4 Professor de Teologia Sistemática e Ética Cristã no 
Gordon-Conwell Theological Seminary. Apud Kennedy, 
2003.

que se deslocavam pelo Império). 
Aos poucos, os albergues tornaram-
se refúgio de pobres desabrigados 
e de enfermos que precisavam de 
cuidados. Isso deu origem aos hospitais 
no Oriente, que inicialmente foram 
dirigidos por diáconos cristãos; faziam 
isso pela fé e fraternidade. Os doentes 
eram estimulados a acompanhar 
os cultos quando estivessem sob os 
cuidados da Igreja.

James Kennedy dá detalhes 
interessantes sobre a importância 
do Cristianismo nesse contexto.5 Em 
325, o Concílio de Niceia decretou 
que hospitais fossem abertos em 
todos os locais onde a Igreja estivesse 
estabelecida. Basílio de Cesareia (c. 329-
379) possui o crédito de ter fundado o 
primeiro hospital cristão que enfocava 
o auxílio aos doentes e possuía leitos 
para cada tipo de infecção, além de um 
leprosário.

É preciso considerar que o conceito de 
“hospital” diferia consideravelmente 
do modo como o conhecemos hoje. O 
mais antigo hospital do Ocidente ainda 
em atividade é o Hospital Jesus de 
Nazaré, na Cidade do México, fundado 
por Cortez em 1524. Mas, devemos 

5 KENNEDY, Op. cit. 
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concordar com Gerhard Uhlhorn6 
quando diz que “o hospital surgiu 
quando o amor faliu!”. De fato, ao menos 
em um sentido, a transferência do 
cuidado dos enfermos para instituições 
especificamente criadas para esse fim 
removeu da cena cotidiana aqueles 
que eram alvos do serviço cristão e os 
diáconos passaram a servir no altar, 
engrossando as fileiras do clero.

Foi durante a Revolução Francesa, no 
final do século XVIII, quando houve 
uma revolta contra os cristãos, que 
o sistema hospitalar praticamente se 
decompôs naquele continente: um 
terço dos hospitais parou de operar 
com uma tentativa sistemática de 
erradicar o Cristianismo da esfera 
pública.

Igualdade? Qual igualdade?
Passando para o campo dos conceitos, 
tomo o tema da igualdade dos direitos. 
Deve parecer óbvio que as pessoas são 
diferentes e são diferenciadas. Penso 
que ninguém duvide disso. Somos 
iguais perante a lei, mas como dizem 
as pessoas, “há iguais que são mais 
iguais do que os outros”. Isso significa 
que pessoas têm valores diferentes 

6 Apud Schneemelcher, in NORDSTOKKE, Kjell (Org.). A 
diaconia em perspectiva bíblica e histórica. São Leopol-
do: Sinodal/EST, 2003, p. 142.
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e carregam vocações diferenciadas 
para exercerem funções na sociedade. 
De modo algum isso deve diminuir o 
respeito nem o direito à dignidade de 
cada um, nem mesmo o acesso à justiça, 
às condições dignas e às oportunidades 
de crescimento e de desenvolvimento 
pessoal. 

Para os gregos da Antiguidade, a 
virtude que uma pessoa possuía era 
o seu talento natural, a vocação para 
dar uma contribuição particular para o 
bom funcionamento do todo, a polis. De 
certo modo, os gregos entendiam que 
a hierarquia social se organizava em 
função daqueles que pensavam melhor, 
daí a valorização dos filósofos. O 
Cristianismo posteriormente considerou 
virtuoso o uso que o indivíduo fizesse 
dos seus talentos, bem como a mudança 
interior à qual chama fruto do Espírito 
(Gálatas 5.22-23). Não por acaso Jesus 
contou uma parábola sobre o uso 
dos talentos. Talento, nas parábolas 
evangélicas (Mateus 25.14-30), era uma 
moeda, figura de um valor monetário. 
Na história contada por Jesus foi 
elogiado aquele que multiplicou os seus 
talentos, isto é, que produziu com eles. 
Cristo igualou a todos distribuindo 
talentos e avaliando a destinação que 
cada recebedor deu à porção a ele 
conferida. 

O que cada um fez com os seus talentos, 
ainda que multiplicando-o em pequena 
quantidade, superou o que o outro 
não fez, mesmo tendo recebido uma 
quantidade maior de talentos. Todos 
são iguais perante Deus ou, no lema do 
Estado laico, Liberté, egalité e fraternité, 
que é a laicização do ideal cristão da 
virtude, com uma distorção por conta da 
igualdade, pois percebemos não somos 
iguais em certos aspectos e imaginamos 
ter os mesmos direitos. Um cidadão 
comum preso em flagrante não terá os 
mesmos direitos que um advogado na 
mesma condição, se este for filiado à 
OAB. Portanto, há uma longa distância 
entre essas duas situações, a igualdade 
em si e a distinção social (pensando em 
termos filosóficos e jurídicos). E nem 
assim devemos abrir mão do esforço para 
garantir condições mínimas de igualdade 
para todos nos direitos básicos de cada 
cidadão.

A passagem da religião para o direito na 
condução dos destinos de um povo ou 
país sugere, grosso modo, a remoção da 
fraternidade comum, da generosidade, 
do congraçamento entre os povos e 
indivíduos e a ocupação do Estado em 
lugar da fé e do amor para o cuidado 
com os pobres e os marginalizados 
(que necessitam inclusão). Em outras 
palavras, o Estado não necessita da 
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religião, pois dispõe da Lei (o Direito) 
como substituta da lei divina, uma 
espécie de renovação no quadro social, 
em que aqueles que foram considerados 
iguais perante Deus quando a religião 
vigorava deverão ser considerados 
iguais perante o Direito, dado que “todos 
são iguais perante a lei”.

O paradigma da fé
No dizer de Alexis de Tocqueville 
(1805 – 1859), filósofo político francês, 
“Instituições humanas podem ser 
mudadas, mas não o homem: qualquer 
que seja o esforço geral de uma 
comunidade para fazer seus membros 
iguais e semelhantes, o orgulho pessoal 
dos indivíduos sempre buscará elevar-
se acima da linha e formar em algum 
lugar uma desigualdade para a sua 
própria vantagem”. Na comunidade 
da fé, com ligeira diferença, orienta-
se por outros pressupostos, já que o 
Evangelho, diferentemente, prevê a 
mudança do homem. Assim, “[...] pois 
os que em Cristo foram batizados, de 
Cristo se revestiram. Não há judeu 
nem grego, escravo nem livre, homem 
nem mulher; pois todos são um em 
Cristo Jesus” (Paulo aos Gálatas 3.27-
28, NVI). Fica claro que se pretende o 
fim das distinções e do preconceito: 
fim das distinções raciais e culturais 
(“não há judeu nem grego”), religiosas, 

PARA PLATÃO, PENSAR 
UMA CIDADE IDEAL NÃO 

ERA IMAGINAR QUE 
TODOS FOSSEM IGUAIS, 

COMO SE COSTUMA 
EXIGIR EM PROTESTOS E 

EM MANIFESTAÇÕES .
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socioeconômicas (“escravo nem livre”) e 
de gênero (“homem nem mulher”).

Há, no entanto, um equívoco expresso 
nos discursos atuais sobre inclusão e 
igualdade que desconsidera um curioso 
aspecto do próprio Direito, mas que 
a sabedoria milenar não descuidou. 
Quando se fala em lutar por justiça, por 
direitos e por igualdade, constantemente 
tem-se imaginado que algum dia 
seremos todos iguais, teremos todos 
os mesmos bens, o mesmo salário, 
as mesmas oportunidades e tudo 
igualzinho: casas do mesmo tamanho 
para todos, carros com a mesma 
potência, tudo, como se tivéssemos 
acabado de sair de uma fábrica justa 
e igualitária que produzirá um mundo 
novo e ideal. Não se iluda tanto!

Quem espera por um mundo assim, 
deve esquecer as escolhas e tudo o que 
a história da humanidade e as tradições 
nos ensinaram.

Platão defendia uma ideia de vida e 
um conceito de hierarquia na cidade 
que considerava as diferenças. Para 
Platão, pensar uma cidade ideal não 
era imaginar que todos fossem iguais, 
como se costuma exigir em protestos e 
em manifestações. A democracia grega 
do período clássico, que influencia 

pensadores ainda hoje, sofreu uma 
mudança conceitual considerável 
nesse aspecto. O voto como um direito 
do cidadão, sendo que cada voto tem 
o mesmo valor dos demais, seria 
considerado estranho e até mesmo 
indevido para o grande Platão.7 A 
sabedoria oriental também percebeu a 
questão da mesma maneira: “Não somos 
iguais. Somos semelhantes. Mas não 
iguais. Nossas necessidades também não 
são as mesmas” (Monja Coen).

Como vejo o papel da Igreja nesse 
contexto? É dever da Igreja defender os 
menos favorecidos perante a sociedade? 
A minha resposta pode ser incompleta e 
parte do seguinte texto: “Amados, insisto 
em que, como estrangeiros e peregrinos 
no mundo, vocês se abstenham dos 
desejos carnais que guerreiam contra a 
alma. Vivam entre os pagãos de maneira 
exemplar para que, mesmo que eles os 
acusem de praticarem o mal, observem 
as boas obras que vocês praticam 
e glorifiquem a Deus no dia da sua 
intervenção” (1Pedro 2.11-12).

A Igreja, com a sua proposta fraternal 
de convivência, segue mantendo-se 
uma alternativa paradigmática viável 
em pleno século XXI! Considero que 

7 A ideia foi assimilada e adaptada de Clóvis de Barros 
Filho.
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a comunidade de fé possua capital 
humano e econômico (segundo os dados 
da própria Receita) suficientes para 
criar uma dinâmica interna positiva e 
exemplar nas questões que tratamos. 

Quais lições a sociedade pode tirar 
dessa relação interna da Igreja, 
considerando o “estado da arte”? Há 
igualdade plena em um organismo 
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espiritual como ela? Está evidente 
que não. Há direitos iguais? O que há 
é uma equivalência nos direitos, uma 
vez que por força maior, cada parte 
do contingente cristão está disposta 
no exercício de uma função (como em 
Efésios 4.3-12). A essa força maior 
na Igreja chamamos Deus (que para 
nós, cristãos, é um ser pessoal). Na 
sociedade em geral consideram as 
diferenças individuais dos cidadãos 
com nomes variados, que vão desde 
vocação natural, “queda para isso ou 
aquilo”, talento natural e tantos outros. 
As motivações para o bem na sociedade 
também são diferentes, ao passo que 
entre cristãos, o impulso para a ação 
deve ser o amor recebido de Cristo, que 
se foi melhor demonstrado no passado, 
como vimos, não significa ter sido 
extinguido no presente. Para resgatar 
o sentido original, penso que podemos 
olhar, por exemplo, para as mulheres 
cristãs da história (e alguns indivíduos 
do presente) que não serviram ao 
próximo por cargos, por status nem por 
poder, mas por vocação e por convicção 
de fé. ▣

igreja
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Quase todos os dias, nos deparamos com 
pessoas habilidosas em alguma área, 
e nos perguntamos de onde terá vindo 
tal destreza. E quando essa habilidade 
é artística, então, parece que a questão 
toma uma proporção ainda maior, 
pois vem acompanhada de admiração. 
Por isso, antes de entrarmos no tema, 
propriamente dito, deste artigo, que 
é a inclusão social na música, talvez, 
fosse interessante entender que Deus, 
do Seu alto e sublime trono, é que 
“determina” quem receberá ou não o 
dom da música. E não se trata de uma 
“acepção” da parte do Criador, escolher 
essa ou aquela pessoa para receber 
esse dom, até porque, sendo o dono de 
tudo e de todos, Ele tem prerrogativa e 
autonomia para distribuí-los conforme 
o Seu supremo propósito. Não há o 
que discutir. Todavia, para nós, que 
estamos subordinados a essa decisão, 
sempre será uma surpresa, afinal, nunca 
saberemos de onde virá o próximo 
nome da música. Só levaremos o susto 
e o cutucão de alguém dizendo: “Bata 
palma, bata palma!”.

Dessa primeira consideração, inferi um 
jargão que não me canso de repetir: 
“Artista não tem cara”. E não é só cara. 
Ele não tem corpo, não tem peso, não 
tem língua, não tem estatura, não tem 
idade, não tem gênero. Isso mesmo, 

não tem gênero. Seja homem ou 
mulher, qualquer um pode desenvolver 
habilidade musical; simples assim. 
Mas, é importante ressaltar ainda 
que, “muitas vezes”, os dotados para 
a música, por razões adversas, não 
desenvolvem o dom recebido, isso 
porque, ao contrário do que muita gente 
imagina, pessoas dotadas “não nascem 
sabendo”, ou seja, têm que “desenvolver” 
o dom, gastar tempo estudando, como 
qualquer outra pessoa.

Tal revelação também aponta para uma 
certeza: quem não recebeu “o dom” 
também pode desenvolver a habilidade 
musical, em maior ou menor medida. 
Enfim, de início já aviso que “qualquer 
pessoa” pode se aventurar na arte 
musical. Alguns serão Bach, enquanto 
outros, apenas o tio que toca umas 
canções na festa de família. Mas ambos 
serão felizes praticando a música.

Portanto, se uns recebem o dom 
musical e outros, não, e se alguns 
desses desenvolvem ou não a habilidade 
musical, concluímos, então, que a coisa 
é desnivelada mesmo, feito a visão de 
uma floresta. E a beleza está justamente 
nisso: há montanhas altas, montanhas 
baixas e montanhas médias, cores vivas 
e cores mortas, galhos secos, flores 
de diversas espécies, fragrâncias e 
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formatos, e assim por diante. A mesma 
diversidade pode ser vista no universo 
artístico. Existem músicos de infinitas 
nuances. Ninguém é bonito ou feio, 
ninguém é melhor ou pior, ninguém é 
maior ou menor, pois, cada qual tem 
sua relevância e seu devido lugar na 
orquestra da floresta. Mas, atenção: 
na essência, pelo “olhar divino”, 
quando juntamos todos os artistas, é 
que se forma a “colcha de retalhos” da 
verdadeira harmonia. Quem destaca as 
diferenças, quem faz a crítica (a análise, 
muitas vezes ácida), é o próprio ser 
humano, impulsionado pelo instinto 
competitivo que “insiste” em classificar 
coisas e pessoas, ora para exaltar... ora 
para depreciar.

“Bonito”, “melhor”, “maior” são adjetivos 
constantemente utilizados para avaliar 
músicos e suas obras. No fundo, porém, 
não passam de predicativos desonestos, 
impróprios, insensíveis e totalmente 
baseados em injustos parâmetros 
criados pelo ser humano. De atos assim 
é que nascem constrangimentos e 
exclusões que tanto ferem a alma das 
pessoas. Mas isso é assunto para outro 
artigo. Voltemos ao tema!

Tenho comigo que um sentimento bem 
presente no ser humano decaído pelo 
pecado original, e que o faz ser tão cruel 

crônica
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até consigo mesmo é a INVEJA. Esse 
pecado tão combatido pelo texto bíblico 
é um verdadeiro “estraga prazeres”, 
quando o assunto é música. A inveja 
está presente tanto entre os músicos 
quanto entre os seus ouvintes. E isso é 
pernicioso, pois polui a beleza e coloca 
névoa sobre o fascínio que temos por 
essa arte tão singular.

Quando a inveja se manifesta, é muito 
comum os músicos (novos e antigos) 
ouvirem expressões do tipo: “você não 
tem dom”, “você não leva jeito”, “você 
é ruim”, etc. Isso é maldade explícita! 
Expressões como essas jamais deveriam 
ser ditas a alguém, sobretudo no 
cenário cristão. Tal prática é totalmente 
contrária à visão de inclusão social. 
Quando uma criança começa, por 
exemplo, a dar os seus primeiros passos 
na música e alguém a taxa como não 
sendo vocacionada, é mais que natural 
que ela perca o interesse pelo estudo. 
E essa opinião pode até ser dada por 
desconhecimento musical, mas, não 
raro, ocorre por pura inveja.

Para levar esses conceitos a um campo 
mais pragmático, permita-me citar 
alguns exemplos de alunos que tive 
nessa minha caminhada de mais de 
40 anos ministrando aulas de violão. 
Primeiro, observe como o dom musical 

vem sobre os mais diferentes tipos de 
pessoas, e, segundo, como a maneira 
“inclusiva” de lidar com elas faz toda a 
diferença no processo de aprendizagem.

Meu aluno mais novo tinha seis anos 
de idade, enquanto o mais velho era 
uma senhora de 88 anos. Apesar de 
estarem fora do perfil de pessoas que se 
interessam pelo instrumento (a criança 
era muito jovem, e a mulher já estava 
na terceira idade) ambos sonhavam 
em tocar violão. Eu, então, procurei 
encarar isso com a maior naturalidade, 
o que deu a eles a confiança necessária 
para toparem o desafio. Foi lindo de se 
ver. Em poucos meses, ambos estavam 
tocando fluentemente as suas músicas 
prediletas.

Outro desafio que enfrentei foi com 
uma aluna que não conseguia, de modo 
algum, encontrar (pegar) o tom para 
cantar. Sem que a deixasse perceber a 
minha aflição, ensinei a ela como tocar 
o violão, porém, dando ênfase no canto. 
E qual não foi a minha surpresa, depois 
de, aproximadamente, um ano, vê-la 
desabrochando na arte de cantar. Tal 
exemplo traz uma revelação que muitos 
desconhecem, a de que o canto, acredite 
você ou não, é inerente ao ser humano; 
já vem no pacote genético de todos nós, 
mas precisa ser desenvolvido – repito. O 
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que essa moça não tinha tido, até aquele 
ponto de sua vida – e a maioria das 
pessoas não tem – era um treinamento 
básico na área musical.

Nos tempos em que dei aulas numa 
academia, nos EUA, recebi um aluno que 
aprendera violão sozinho, do seu jeito, 
sem livro, sem internet, sem presenciar 
outras pessoas tocando, somente ele e o 
violão. O moço, literalmente, “inventou” 
seus próprios acordes e, acreditem, ainda 
compôs várias canções. Quando ele me 
apresentou todo aquele repertório, minha 
reação foi de entusiasmo: “Você é muito 
habilidoso musicalmente e tem ideias 
brilhantes! Como seu professor, resta-me 
apenas acrescentar algumas informações 
ao que você já desenvolveu, para que 
possa avançar ainda mais”. Àquela altura 
do campeonato, colocá-lo no “padrão 
violonístico clássico” seria o mesmo que 
engessar sua espontaneidade e “segrega-
lo”.

Para encerrar meus exemplos, cito 
o caso de um jovem que só possuía 
uma das mãos e resolveu aprender 
violão (pasmem!). Até aquele dia, eu 
tinha conhecimento de cegos e até de 
pessoas que faltavam alguns dedos 
das mãos, que conseguiram aprender 
violão, mas alguém faltando uma mão 
inteira, eu ainda não havia visto. A 
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mão esquerda dele era normal, mas 
a direita fora decepada na altura do 
punho. Transparecendo contraditória 
naturalidade – até eu me surpreendi 
comigo mesmo, naquela ocasião, confesso 
– ensinei-lhe os acordes da mão esquerda 
e, com o “toquinho” da mão direita, ele 
arranhava as cordas e, espantosamente, 
o som saía com perfeição. Anos depois, 
com o advento da Internet, eu soube 
de várias pessoas que tocam violão até 
com os pés, em função da ausência dos 
braços. Todos eles venceram o aspecto 
“físico”, para aprender música. Agora, 
imagine alguém ter que vencer um 
“problema neurológico” para desenvolver 
o dom musical.

Recentemente, assisti a uma peça teatral 
escrita e dirigida por Miguel Falabella, 
intitulada “O som e a sílaba”, que trata 
da relação entre duas mulheres muito 
diferentes: uma renomada professora 
de canto (Leonor) e sua aluna (Sara), 
que possui um diagnóstico de Síndrome 
de Asperger, um tipo de autismo 
altamente funcional que permite o 
desenvolvimento de habilidades ligadas 
aos números e à música. Por algum 
tempo, a professora até resistiu em 
lhe dar aulas, mas isso foi só até ela 
perceber a habilidade musical de Sara. 
Tal peça só veio reforçar ainda mais 
a teoria de que pessoas com graves 

problemas (físicos e/ou neurológicos) são 
capazes de se expressar musicalmente. 
Por essas e outras, ninguém tem 
autoridade para excluir qualquer pessoa 
da possibilidade de aprender música.

Mas, engana-se quem pensa que 
nessa peça de Falabella, o destaque 
esteja apenas na aluna autista que 
tem capacidade para aprender. Pelo 
contrário, os holofotes se voltam, 
principalmente, para a professora, que 
“não discriminou e persistiu no ensino”, 
mesmo diante de tamanho desafio. 
Foi preciso uma significativa dose de 
altruísmo e amor ao próximo, para 
que o seu conhecimento musical fosse 
transferido à aluna. Isso, sim, é colocar 
a não discriminação em prática.

E, para aqueles que creem na Bíblia, a 
Palavra de Deus, fique atento, pois uma 
coisa é ler os versículos que exortam 
contra a acepção de pessoas e se manter 
passivo, outra coisa bem diferente é 
coloca-los em prática. Medite: “Deus 
NÃO TRATA AS PESSOAS COM BASE 
EM PREFERÊNCIAS” (Atos 10.34), pois, 
“em Deus NÃO HÁ PARCIALIDADE” 
(Romanos 2.11), haja vista que “o 
Senhor, vosso Deus, é o Deus dos 
deuses e o Senhor dos senhores; o Deus 
grande, poderoso e terrível, que NÃO 
FAZ DISCRIMINAÇÃO de pessoas” 
(Deuteronômio 10.17).
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Neste momento importa dizer que 
essa “não discriminação” relacionada 
à música também engloba a não 
discriminação associada aos “diferentes 
ritmos musicais”, bem como aos 
seus simpatizantes. Sim, pessoas são 
tachadas disso e daquilo, simplesmente 
por gostarem de samba, de funk, 
de sertanejo, de música erudita, de 
ópera, etc. Como bem diz o ditado: 
“Gosto não se discute”. Tal adágio é 
verdadeiro, porque o que leva uma 
pessoa a gostar de determinado ritmo 
ou estilo musical nada mais é que sua 
bagagem de vida: país ou região onde 
nasceu, as músicas a que foi exposta à 
época em que ela era adolescente/jovem 
(essa é a fase em que, normalmente, o 
gosto musical se consolida), e, claro, 
a influência de amigos. É, de fato, 
lamentável, mas, infelizmente, por 
causa de um gosto musical, as pessoas 
cometem o “pecado da discriminação”. 
PECADO, isso mesmo! Confira o que 
está escrito no livro de Tiago: “Mas, 

se fazeis discriminação de pessoas, 
estais COMETENDO PECADO, e por 
isso sois condenados pela lei como 
transgressores” (Tiago 2.9). A coisa é 
mais séria do que se pensa. Por isso, 
“andai com temor, durante o tempo da 
vossa peregrinação, se chamais de Pai 
aquele que julga segundo as obras de 
cada um, SEM DISCRIMINAÇÃO DE 
PESSOAS” (1Pedro 1.17).

Por fim, atentem-se à admoestação 
bíblica capaz de destruir todo e 
qualquer sofisma discriminatório de 
forma clara e objetiva: “Portanto, 
ACEITEM-SE UNS AOS OUTROS da 
mesma forma que Cristo os aceitou, a 
fim de que vocês glorifiquem a Deus” 
(Romanos 15.7). Não discrimine, 
não faça acepção de pessoas, não 
tenha inveja, aceite e admire cada 
ser humano do exato modo como ele 
é. Isso glorifica a Deus! Receba, com 
humildade, esse cutucão e... bata 
palmas, bata palmas! ▣

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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Sua maior prioridade na vida é amar a 
Deus com tudo o que você é, sabe e tem. 
Como?  Usando todos os recursos que 
Deus já lhe deu: Seus talentos naturais, 
dons espirituais, conhecimento, 
experiência, oportunidades, influência, 
afluência e tempo.

2 . As pessoas vêm em 
segundo lugar
Mt 22.39 “E o segundo é semelhante 
a ele: Ame o seu próximo como a si 
mesmo.” Amar o próximo significa amar 
aqueles que Deus ama!

Existem dois vilões que se escondem 
dentro da nossa natureza humana: 
egoísmo e vaidade, que nos levam a nos 
considerar superiores às outras pessoas. 
Como os vencemos? Com humildade e 
consideração pelas pessoas!

Fl 2.3-4 “Nada façam por ambição 
egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros 
superiores a si mesmos. Cada um cuide, 
não somente dos seus interesses, mas 
também dos interesses dos outros.”

Amar é questão de 
prioridade!

Nem tudo na vida tem o mesmo valor 
e importância. Seria muito triste 
chegar no fim da vida e descobrir que 
investimos nossa atenção, tempo, 
recursos em coisas erradas.

Certo dia, um homem temente a 
Deus, perguntou a Jesus, de todos 
os mandamentos, qual seria o mais 
importante a ser obedecido. Então, 
Jesus resumiu a Bíblia daquela época, 
composta da Lei e dos Profetas, em 
apenas dois mandamentos: Amar a Deus 
e amar ao próximo. Desta maneira, 
Jesus estava estabelecendo uma nova 
ordem de prioridades, que deveria ser 
adotada por seu povo, para sempre, até 
os dias de hoje.

1 . Deus é o primeiro
Mt 22.37 “Ame o Senhor, o seu Deus de 
todo o seu coração, de toda a sua alma 
e de todo o seu entendimento. Este é o 
primeiro e maior mandamento.”

O mundo ensina que para ter sucesso na 
vida você precisa ser o primeiro. Porém, 
Jesus nos ensina que o primeiro e maior 
mandamento é amar a Deus. 

coaching
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É natural você cuidar dos seus 
interesses, porém, é sobrenatural você 
cuidar dos interesses das outras pessoas. 
Portanto, considere os outros superiores 
a você.  Esta é a atitude de um servo! 

Se Deus é o 1º e as pessoas vêm em 2º. 
lugar, a pergunta que não quer se calar 
é: Quem é o 3º.?

3 . Eu sou o terceiro
Mt. 22:39 “E o segundo é semelhante 
a ele: Ame o seu próximo como a si 
mesmo.”

Esta é a ordem correta de prioridades 
que Jesus ensinou: Amando a Deus e 
enchendo-se do Seu amor para amar e 
servir às pessoas ao seu redor. Jesus 
não precisou dar um mandamento para 
amarmos a nós mesmos. Já fazemos 
isso por instinto humano. Porém, amar 
a Deus e ao próximo, fazemos por 
instrução divina.

Este é o princípio que norteará as 
suas decisões. Este é o segredo para 
viver uma vida produtiva e cheia de 
realizações. Esta é a prioridade que 
trará sucesso à sua vida.

Há alguns anos, iniciou-se no Brasil o 
Movimento EU SOU O TERCEIRO, que 
se espalhou pelo mundo. Para facilitar a 
compreensão e aplicação deste conceito, 
uma pulseira foi criada e um livro foi 
escrito. Eis os 3 C’s do Terceiro:

Conscientização que Deus é o primeiro.
O primeiro benefício que você tem é o de 
ser lembrado constantemente, ao usar 
a pulseira, que DEUS é o PRIMEIRO 
na sua vida e que as PESSOAS vêm 
em SEGUNDO lugar. Todas as suas 
ATITUDES, PALAVRAS e AÇÕES devem 
refletir esta condição:

Será que sua Atitude com relação a 
Deus tem sido positiva e cheia de fé e de 
expectativa com relação à vontade Dele 
para sua vida?

Será que as Palavras que saem da 
sua boca têm glorificado a Deus, 
especialmente aquelas faladas fora da 
igreja?

Será que as suas Ações têm sido  
condizentes com as de um cristão que 
professa a Jesus como seu Senhor e 
Salvador?

A pulseira será uma constante 
lembrança no seu dia-a-dia!

Comunicação da sua fé.
Uma das maiores dificuldades que os 
cristãos têm é a de compartilhar a sua fé 
com as outras pessoas.

Ao usar a pulseira, inevitavelmente 
alguém lhe perguntará: “Se você é o 
terceiro, quem é o primeiro?”

Nesse momento, você tem a 

coaching
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oportunidade de dizer: “Deus é o 
Primeiro na minha vida!” 

E então você pode testemunhar 
rapidamente sobre o que Deus fez no 
passado e tem feito no presente na sua 
vida. A pulseira é uma maneira rápida, 
descontraída e eficiente de começar 
uma conversa com pessoas conhecidas e 
desconhecidas.

Você ficará feliz em poder testemunhar 
a respeito de Deus.

Contribuição com o próximo.
A segunda pergunta que uma pessoa fará 
a você é: “Então, quem é o segundo?”

A resposta é bem simples: “Você!”  
Então, você faz uma pergunta para a 
pessoa: “Como é que eu posso te ajudar 
e servir?”

Esta é uma maneira prática de você 
ser “sal da terra e luz do mundo”, 
manifestando o amor de Deus através 
do serviço ao próximo. Desta forma 
você pode servir as pessoas através dos 
seus dons, talentos, recursos, influência, 
relacionamentos e conhecimento.

Este conceito está sendo adotado por 
famílias, igrejas, empresas, escolas e 
organizações.

Como consequência,  as pessoas se 
sentirão valorizadas pelo serviço 
recebido e você se sentirá realizado por 
ter feito a diferença na vida delas.

Eu Sou o Terceiro: 
- Não é usar uma pulseira diferente, 
mas uma maneira de fazer a diferença. 
- Não é mais um modelo de Igreja, mas 
um desafio para ser uma Igreja modelo.
- Não é mais uma ação da empresa, mas 
é a razão de ser empresa.
- Não é uma invenção humana, mas 
uma solução divina para a humanidade.
- Não é uma religião, mas tem religado 
pessoas a Deus.

Como coach e mentor, recomendo 
que você implante os princípios do 
Movimento EU SOU O TERCEIRO em sua 
vida, família, igreja, escola e trabalho. 

Comece hoje mesmo! 
www.eusouoterceiro.com 

Juntos, podemos mudar o mundo! ▣

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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Um novo universo
de possibilidades por 
meio das livestreams

De olho nessa prática, algumas destas 
plataformas, até então preocupadas 
apenas com a conexão ponto a ponto 
entre participantes das reuniões, 
passaram a ofertar também o recurso de 
transmissão direta via plataformas de 
vídeo e redes sociais. Foi, por exemplo, o 
caso do Zoom, que incluiu na versão paga 
a possibilidade de transmissão ao vivo 
para uma plataforma de vídeo externa.

Mas qual a utilidade dessa 
funcionalidade? Pense bem: se, em tempos 
“normais” era prática relativamente 
comum convidar algum preletor ou 
preletora para participar presencialmente 
das programações de sua igreja, 
essa possibilidade foi abruptamente 
inviabilizada no início da pandemia. 
Conferências, congressos, seminários, 
cultos festivos e tudo mais que envolvia a 
presença de convidados externos precisou 
ser adiado, transferido ou até cancelado.  

A realidade das entrevistas remotas 
com transmissão ao vivo chegou. 
Depois da avalanche de soluções para 
videoconferência disponíveis para 
a realização de reuniões remotas 
de classes de Escola Dominical, de 
grupos pequenos (ou células, grupos 
familiares...) ou até de reuniões 
administrativas de liderança, 
percebeu-se que seria possível ampliar 
consideravelmente o alcance da 
mensagem se essas mesmas reuniões 
fossem retransmitidas em plataformas 
de transmissão ao vivo, como YouTube, 
Facebook, Instagram, entre outras. Por 
conta disso, já nas primeiras semanas 
de distanciamento social multiplicaram-
se no YouTube tutoriais ensinando 
alternativas para replicar em seu canal 
a imagem e o som de reuniões geradas 
no Skype, no Zoom, no Google Meet, 
no Webex, entre outras plataformas de 
videoconferência existentes.

som & imagem



LITERAL | DEZEMBRO 202060

Contudo, a criatividade e o uso dessas 
plataformas de videoconferência 
viraram o jogo e passaram a 
permitir que, dentro de uma mesma 
programação, tenhamos um preletor 
falando de uma determinada parte do 
mundo, um cantor ou grupo musical 
participando a partir de outro local 
totalmente diferente, o moderador 
entrando ao vivo de uma terceira 
localidade e o público espalhado por 
toda a terra onde seja possível o acesso 
à internet e aos serviços de streaming de 
áudio e vídeo. Isso tem impacto direto 
na redução de custos e na ampliação 
das possibilidades de parcerias para 
realização dessas atividades, e por 
isso deve ser uma prática que vai se 
manter mesmo depois do retorno a 
relativa “normalidade” dos encontros 
presenciais.

De olho nessa tendência, surgem novas 
plataformas que integram, em uma única 
ferramenta, recursos de videoconferência 

e multistream (envio do sinal de som 
e imagem para mais de um serviço de 
exibição ao mesmo tempo, como por 
exemplo YouTube, Facebook, LinkedIn, 
Vimeo e outros), tornando o processo 
bem mais simples de se configurar e 
operar. Algumas dessas ferramentas, 
como StreamYard e Ciclano por exemplo, 
ganharam rápida popularidade. Tenho 
empregado essas funcionalidades 
desde o início da pandemia e isso nos 
permitiu gerar conexões com pastores, 
missionários e líderes vivendo em 
diversos países do mundo, trazendo 
para dentro da casa dos membros da 
nossa comunidade e de amigos o contato 
com outras realidades, gerando novas 
conexões e parcerias mesmo em um 
tempo no qual isso parecia impossível. 
Mas isso é assunto para a próxima 
edição. Quer saber mais? Escreva para 
nós. Será um prazer partilhar nossas 
experiências com você e sua igreja ou 
organização e gerar novas conexões para 
o avanço do Reino. ▣
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Além de oferecer a Bíblia em braile 
completa para 15 instituições de 
apoio à pessoa cega. 

Você pode fazer parte da 
Campanha #PraCegoLer 
fazendo sua doação. 

QUEREMOS LEVAR A PALAVRA 
DE DEUS EM BRAILE PARA mil

pessoas cegas.
2mil

pessoas cegas.
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