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Estava numa livraria em Campinas na última quinta-feira e, depois de não 
encontrar alguns livros que precisava, observei algo muito interessante quanto 
aos títulos de obras que estavam em promoção. Todos eram de uma série 
“Politicamente Incorreto”. Havia de tudo quanto ao assunto e gosto. Após 
folhear alguns, percebi que todos tinham como objetivo mostrar um lado que 
nem sempre é exposto no cotidiano ou ensinado nas escolas e universidades.

O que seria o tal “politicamente incorreto”? Em suma, seria uma espécie de 
rebelião contra o que é coletivamente considerado “correto” (entenda que o 
correto aqui nada tem a ver com valores morais, mas, sim, com a hipocrisia 
social), ou do estereótipo criado em nome de um falso respeito, onde alguns 
deixam de falar algo para que não seja ofensivo a outras pessoas, mesmo que 
isso seja para o bem delas.

Posso afirmar que o respeito não surge na omissão de dizer a verdade, muito 
pelo contrário, é exatamente pelo respeito e amor à verdade que precisamos 
expressar nossa indignação em face da injustiça social entre outras coisas 
relevantes. Logicamente, existem várias maneiras de se dizer a verdade 
e precisamos buscar em Cristo o exemplo, pois o objetivo desse texto não 
é incentivar críticas sem fundamento e muito menos o falar sem amor. A 
questão é outra. 

Vamos refletir um pouco sobre o meio evangélico em geral, desde nós, 
Batistas Livres, a outras denominações. Quantas vezes deixamos de apontar 
biblicamente erros em nosso meio, ora por causa de não entendermos muito 
bem a palavra “julgar”, ora para não magoarmos aquele que consideramos  
nosso irmão. De forma inconciente aderimos ao “politicamente correto” 
e deixamos de alertar nossos irmãos quanto ao risco que certas linhas 
teológicas podem trazer. Não é à toa que, recentemente, um senso apontou 
que existem 4.000.000 de evangélicos “afastados”. Não é à toa que o nome 
de Deus tem sido blasfemado no mundo por causa da nossa omissão; não 
é à toa que a cada dia que passa surge uma nova denominação, nascida de 
uma divisão. Não é à toa que, a cada ano que passa, as músicas evangélicas 
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O POliticamente cOrretO 
e a igreja evangélica
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Saúde: Armelinda e Maria Vinagre,Samuel, Manoel e 
Terezinha, Francisco de Salles e Maria Emília, Isabel, Neusa 
e Erivan, Regiane Montedoria; Fernando Miguel, emprego; 
missionários(a) Kely e Isabel, Turquia e Jacson
e Bruna, Índia. Pela Liderança e ministérios da Igreja

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...

• João Meiado – 22/3 – Sábado
• Kátia Cristina dos Santos Pollo – 19/3 – 4ª Feira
• Maria Aparecida Pascoal Rodrigues – 19/3 – 4ª Feira
• Valdomiro e Eloise Figueira, Casamento – 19/3 – 4ª Feira

AniversariantesdaSemana

Como é a família dos seus sonhos? 
Marido e esposa passeando de mãos dadas 
em uma tarde ensolarada, enquanto as 
crianças andam de bicicleta ali por perto, 
sob os olhares orgulhosos dos pais. Essa 
é a imagem de família que vislumbramos 
ao longo de nossa vida e que nos motiva 
ao casamento. Esta é a família dos sonhos. 
Não muito tempo depois, essa fotografia 
perfeita perde o brilho e o sonho se torna 
pesadelo. Está cada vez mais difícil manter 
as famílias unidas e saudáveis. Os laços de 

amor entre pais, filhos e irmãos têm se mostrado frágeis e pouco relevantes. 
Para Gary Chapman, no entanto, ainda é possível driblar a influência negativa 
de uma sociedade corrompida e encontrar a saída para esse problema. 

A família que você sempre quis reúne importantes conselhos e dicas 
fundamentais sobre a dinâmica familiar, ilustrados por histórias de pessoas como 
você. São questões reais, presentes no cotidiano, que abrem oportunidades 
para uma discussão mais profunda, oferecendo passos práticos para que você 
construa uma família forte e saudável. Neste livro Gary Chapman mergulha 
fundo na dinâmica familiar, analisando as tensões e as relações entre seus 
integrantes. O autor, profundo conhecedor do tema, revela os cinco elementos 
essenciais para a construção de uma família saudável: 1. Um coração para 
o serviço; 2. Maridos e esposas que se relacionem intimamente; 3. Pais que 
guiem seus filhos; 4. Filhos que honrem e obedeçam a seus pais; 5. Maridos 
que amem e conduzam. Sem fórmulas mágicas ou estratégias impossíveis de 
executar, Chapman demonstra que é possível ter a família dos sonhos.  

Grupo de Casais

Livro do Mês
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Deus amou tanto o munDo que 
Deu seu Filho, seu único Filho,pela 
seguinte razão: para que ninguém 

precise ser conDenaDo; para que toDos, 
crenDo nele, possam ter viDa plena e eterna.

João
3.16
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estejam cada vez mais pobres bíblicamente; não é à toa que alguns pastores 
estejam se transformando em animadores de palco para agradar àqueles 
que precisam ter seu pecado denunciado. Não é à toa que o número de 
pessoas descompromissadas com a igreja esteja aumentando; não é à toa 
que a igreja esteja se tornando apenas mais um meio de encontros sociais. 
Tudo isso ocorre porque nos calamos e pensamos ser errada qualquer forma 
de correção.

O “politicamente correto” em nosso meio vem com tons ameaçadores e 
com dirtorções bíblicas. Quem nunca ouviu a frase: “Ai daquele que tocar no 
ungido do Senhor”, propositalmente fora do contexto de 1 Samuel 24:10; 26:9. 
É dessa maneira que alguns silenciam outros, para que não seja denunciado o 
engano em que estão vivendo.

Agora pergunto: Os profetas, Jesus ou apóstolos deixaram de dizer a verdade 
quando confrontados com erros e equívocos na época em que viveram?

Por acaso Elias em 1 Reis 18:20-40 errou em afrontar os profetas de Baal? 
Jesus foi incorreto ao chamar os líderes religiosos de sua época de hipócritas 
e sepulcros caiados em Mateus 23:13-36? Jesus exagerou em expulsar os 
vendilhões do templo em Marcos 11:15-19? Pedro foi incorreto em repreender 
Simão, o mágico, por ter oferecido dinheiro para obter o poder de Deus em 
Atos 8:20? Excedeu-se Paulo ao repreender Pedro pela sua dissimulação 
em Gálatas 2:11-21? Esses são apenas alguns exemplos; poderíamos utilizar 
muitos mais.

Se, por acaso, essas atitudes fossem tomadas pelos mesmos homens de 
Deus nos dias de hoje, eles seriam taxados de “politicamente incorretos”, pois 
agiriam em conformidade com a Palavra de Deus e não com a moralidade 
desse mundo. Entretanto, a explicação mais plausível é que muitos de nós 
assimilamos a forma politicamente correta do mundo. Buscamos textos 
bíblicos para apoiar nossa omissão, ou passamos a responsabilidade para 
Deus com frases do tipo: “Deixa, que Deus irá julgá-lo”. A questão não é julgar 
pessoas; longe de falar isso! Estou falando em confrontar falsos ensinamentos, 
denunciá-los e ensinar a igreja como viver um cristianismo puro, simples e 
correto. 

Ser “politicamente correto” na igreja pode ter um custo muito alto, pois é 
uma maneira de construir a hipocrisia em nome do “bem” comum. Sendo 
assim,  alguns se enveredam por caminhos tortuosos, outros relativizam o 
pecado, e  uma outra parcela fica sentada como expectadores de um grande 
teatro: não somam, não ajudam e só dividem.

Que possamos refletir sobre nosso modo de agir e que sejamos politicamente 
incorretos em um mundo tão incoerente, onde o ser correto anda de braços 
dados com a falsidade e a hipocrisia.

O Dia Internacional das Mulheres foi mais do que especial na Igreja Batista 
Livre. Foi uma grande bênção, um momento muito bom de congraçamento 
e crescimento. O Grupo de Mulheres preparou e organizou um agradável e 
gostoso evento de reunião, integração e homenagem a todas as mulheres. Mais 
de 60 convidadas estiveram presentes e foram edificadas com um momento 
de palavra e reflexão seguido de um delicioso buffet com café, chás, sucos 
e guloseimas. A convidada especial que trouxe a Palavra foi a Yara Ferreira. 
Agradecemos a todas as mulheres que colaboraram e as que prestigiaram 
nosso evento. Louvo a Deus pelo Grupo de Mulheres. l por Claudia Luciano 
dos Santos

Dia Internacional das Mulheres
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No dia 22/3, próximo SáBAdo, acontecerá a reunião mensal do Grupo de 
Casais. Para que os casais jovens participem, o horário da reunião está sendo 
alterado e será das 18h30 àS 20h, no templo da Igreja. Os Encontros 
tem sido muito abençoados, com palavras e mensagens ricas e inspiradoras, 
integração, homenagens e descontração. O tema do próximo Encontro será 
Amor Se... x Amor Incondicional. A reunião é dirigida aos casais de todas 
as idades, aos namorados e noivos e aos adultos solteiros. O objetivo dos 
encontros é o fortalecimento do casamento e da família. Convide e traga um 
casal amigo. 

Encontro Experiências no próximo sábado

Na sexta feira dia 21.03 estreia  no 
Brasil o filme Noé, super produção 
americana que conta com a direção 
de Darren Aronofsky, mesmo que 
o Cisne Negro e o Lutador.Com 
presença de atores como Russell 
Crowe Noé, Anthony Hopkins 
Matusalém, Jennifer Connelly 
Naameh, Nick Nolte Samyaza, 
Emma Watson Ila.

Vale a pena dar uma confirida, 
aproveitem para saírem com a 
família, com os amigos, uma ótima 
pedida também para so casais 
casados ou não.

Segundo a Paramount (distribuidora do filme) “o filme é inspirado na história 
de Noé. Apesar da licença poética empregada, acreditamos que o filme é 
verdadeiro à essência, aos valores e à integridade da história que é a pedra 
fundamental da fé para milhões de pessoas no mundo. A história bíblica de 
Noé pode ser encontrada no livro Gênesis”.

O aviso sobre as licenças poéticas tomadas pelo diretor Darren Aronofsky 
satisfez o grupo de religiosos a respeito de suas preocupações quanto à 
possíveis interpretações equivocadas do público sobre a história.

 

proezas de deus l devocional
O Senhor é a minha força e o meu cântico; tornou-se a minha salvação. 

Nas tendas dos justos há jubiloso cântico de vitória; a destra do Senhor faz 
proezas. Salmo 118:14-15

A mão do Senhor faz proezas é o refrão repetido pelos salmistas das 
intervenções sobrenaturais de Deus na história. Com a ajuda do alto, nós 
também podemos realizar maravilhas muito além do que somos capazes 
de imaginar, como diz Paulo: Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo 
mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo 
o poder que em nós opera (Efésios 3:20). Não se contente com uma vida 
sem as proezas de Deus. Ele quer realizar grandes coisas em sua vida e na 
vida de outras pessoas através de você. Uma mulher cristã investiu muitas 
horas de oração e aconselhamento em favor de um casal que enfrentava 
problemas terríveis na sua vida familiar. Quando passou a tempestade, 
ela ouviu daquele casal: Você foi um anjo que Deus mandou para fazer 
um milagre em nossa vida. Deus foi quem fez o milagre. Eu apenas orei, 
respondeu aquela serva do Senhor. Quanta proeza Deus quer fazer através 
de você para abençoar o mundo! Dedique-se a fazer de cada dia um dia 
de vitória com a ajuda de Deus e espere pelas proezas que Deus fará por 
você.

Oração: Senhor, eu espero ver tuas proezas na vida das pessoas por 
quem oro com unção, na minha própria vida, na minha família e na minha 
igreja.

Dia 22/03 - Culto livre

Dica de Video

A surfista cristã Bethany 
Hamilton contou seu 
testemunho de vida durante 
o último National Prayer 
Breakfast, realizado em 
Washington na última 
semana, e contou com o 
presidente Barack Obama                                          
como espectador.

Bethany perdeu um dos 
braços num ataque de tubarões 

quando tinha 13 anos, e afirmou que a confiança no poder de Jesus Cristo é a 
melhor alternativa para conseguir forças e superar as dificuldades.

Na ocasião, Barack Obama afirmou que o encontro com Deus mudou sua 
vida: “Estava afundado e a Igreja me ajudou, mas porque deu origem a tudo 
a mais. Levou-me a abraçar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. 
Levou-me a Michelle, o amor da minha vida e nos abençoou com duas filhas 
extraordinárias”, disse o presidente.

A surfista profissional contou que sentiu medo de perder a esperança, e 
que esse sentimento foi mais prejudicial do que a tristeza por ter perdido um 
membro de seu corpo.

Em seu testemunho, Bethany contou que aos poucos se deu conta de que 
se recorresse a Jesus para superar os problemas, encontraria força para 
entender as mudanças pelas quais sua vida estava passando e conseguiria 
superar o trauma.

De acordo com o Christian Post, Bethany afirmou que Deus apresentou a 
ela a chance de transformar uma situação “terrível em algo incrivelmente 
extraordinário”, ao ter a possibilidade de levar seu testemunho ao mundo 
e trabalhar com projetos da Make-A-Wish Foudation (“Fundação Faça Um 
Desejo”, em tradução livre), que presta assistência a crianças com condições 
médicas delicadas.

Fé


