Editorial

Beat Roggensinger - Secretário Executivo
Há alguns anos atrás, crianças do sertão e da cidade eram muito diferentes. Hoje em dia, não há muito
diferença entre crianças e adolescentes dessas zonas.
Isso porque a modernidade chegou também no sertão,
até mesmo na zona rural, a TV tem a sua forte influência. A internet, facebook e o celular se encontram
em todo lugar. Crianças brincam nos tablets, com jogos de guerra. Assistem até mesmo filmes obscenos e
violentos. Muitas das famílias são desestruturadas. Os
pais se culpam por não terem tempo para os filhos. A
presença de drogas, da prostituição e a falta de bons
exemplos com a falta de educação, falta de respeito,
entre outros, são notórios nesses lares, que infelizmente não tem a Cristo como o centro da família. A
consequência de tantos falsos valores, é que tudo isso
acarretará um mal terrível na nova geração.

Percebe-se que a próxima geração será ainda mais
difícil. Isso acontece pela falta de educação básica,
falta de valores, respeito, de bons exemplos e princípios, como também, de pais e educadores presentes, e
principalmente, da igreja. Vejo que como igreja, temos
uma tremenda responsabilidade. Para isso é preciso a
elaboração de projetos visando as crianças abandonadas e em risco.
Hoje, vivem cerca de oito milhões de crianças (0 a
17 anos) na zona rural do nordeste. No máximo, 10%
tem contato com o evangelho. Com outras palavras,
pelo menos sete milhões de criança na zona rural
nordestina sequer tem a chance de saber que Jesus as
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ama e quer salvá-las. A igreja precisa se despertar e
tomar uma atitude. É necessário investir nas crianças,
ou seja, criar um futuro para os nossos filhos, netos
e bisnetos. Não investindo nisso, significa que somos
ignorantes e não nos preocupamos com a geração vindoura. Igreja que não investe nas crianças não obedece
a Deus. Ela deixa de ser igreja e é apenas um clube
religioso. Mas Jesus voltará para buscar a sua noiva,
não um clube.
Gostaríamos de chamar a atenção das igrejas, mas ao
mesmo tempo, queremos oferecer ferramentas, ideias,
apoio, treinamento, parceria. Jamais devemos desistir
e entregar os nossos filhos à destruição.

Seja nosso parceiro. Adquira seu espaço neste projeto.
Contato: Tel: (86) 3221 0948 | TIM (86) 9947 4195 (Beat) | Email: prosertao@gmail.com

Crianças do Sertão.

Natanael Cardoso Negrão (APEC)
Como qualquer outra região do Brasil, o sertão também
tem seus encantos, suas belezas naturais como importantes sítios arqueológicos, suas peculiaridades através
de uma culinária diversificada e seu sotaque ‘cantado’, o
folclore como as festas juninas, além de suas tradições
religiosas como as peregrinações ao túmulo do Padre
Cícero em Juazeiro do Norte-CE, suas histórias como
as de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião - rei do
Cangaço que, com seu bando, espalhou terror por cinco estados do nordeste, durante 20 anos, entre 1918 e
1938. (www.eunapolis.ifba.edu.br).

Conforme se vê no mapa ao lado, o sertão compreende
uma larga faixa do interior nordestino, que abrange os
estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nessa extensa
região é “...onde ocorre a predominância do clima tropical semiárido, as temperaturas são elevadas com duas
estações bem definidas (uma seca e uma chuvosa), no
entanto, a estação chuvosa se apresenta somente em três
meses e longos períodos de estiagem.” (www.mundoeducacao.com/geografia/caracteristicas-naturais-nordeste).

O sertanejo vive em extrema pobreza, em casebres de
adobe, sem água e sem energia elétrica. As famílias, em
geral, são analfabetas e com forte sentimento religioso.
Com esse período prolongado de seca, a plantação não
produz o suficiente. Muito gado e animais domésticos
morrem. Falta alimento para as famílias. A mortalidade
infantil ainda é uma grande ameaça. Sem nutrição adequada, crescem raquíticas e aprendem a conviver com
a dura realidade que o sertão lhes impõe. “As famílias
vivem em comunidades de vizinhanças e compadrios
e, na maiorias das vezes, praticam uma agricultura de
subsistência[...] Para minimizar a dureza de suas existências, a vida social é redimensionada e dinamizada
quando da ocasião das festas religiosas ou das peregrinações periódicas que o povo sertanejo realiza aos santuários consagrados a seus santos protetores”. (www.
ccs.saude.gov.br/sociedadeviva/projetoquatrovaras/avidanosertao).
A ação governamental com educacão, assistência médica, provisão de alimento, água e trabalho ainda é insuficiente para amenizar tamanho sofrimento. Devido
a isso, muitos migram para outras regiões em busca de

melhor condição de vida. Saem com grande lamento,
deixando sua terrinha, sua casa, seus amigos e familiares
na esperança de um dia retornar a sua cidade natal.
Como se pode observar, o ambiente onde as crianças do
sertão vivem é de extrema pobreza e sofrimento. Apesar disso, elas são como quaisquer outras: brincam, trabalham em casa ou na roça, algumas estudam e em suas
almas infantis, acalentam um forte anseio por dias melhores. Mas, existe outra semelhança: a de sofrerem dos
mesmos males a que estão expostas as demais crianças
que vivem em outras regiões do país, quer dizer, elas

também são vítimas do abandono, da violência, da pedofilia, das drogas e do tráfico de crianças. As crianças,
por natureza são indefesas e vulneráveis a estas práticas
vergonhosas, uma verdadeira epidemia que tem assolado a sociedade nestes últimos tempos e sua proteção é
uma imperiosa necessidade.
Uma terceira semelhança refere-se à sua condição espiritual. É possível que as crianças do sertão não percebam que estão sofrendo de um mal ainda maior que
sua aflição econômica e social – é viverem separadas
do SENHOR, o Deus vivo e verdadeiro! Também é
provável que suas apreensões espirituais, quanto ao que
acontece depois da morte, não tenham tido respostas
bíblicas e satisfatórias; não sabem que a verdadeira ra2

zão da morte de Cristo na cruz e sua ressurreição foi
para conceder o perdão dos pecados; muito menos, que
a salvação é um presente que se recebe de graça por
causa do que Cristo fez, pois, mesmo praticando uma
vida religiosa em nome de Deus e professando ter ‘fé
em Deus’, vivem sob o pesado manto da ignorância,
‘alheios à vida de Deus’, e envolvidas pelo negro véu
da idolatria opressora e predominante na região. “No
Sertão Nordestino a porcentagem de evangélicos é baixíssima: menos de 4%. Centenas de cidades com menos de 2% de evangélicos. Muitas com menos de 1%.
Milhares de povoados sem nenhuma igreja evangélica.
71% das cidades menos evangelizadas do Brasil estão
no Sertão Nordestino. Das 485 cidades brasileiras com
menos de 3% de evangélicos, 343 estão no Sertão Nordestino. Cerca de 12.000 comunidades rurais, ou vilarejos, sem igrejas... O Nordeste todo tem em torno de 53
milhões de habitantes. Cerca de 46 milhões vivem no
sertão, 16 milhões na área rural”, segundo o site (www.
imub.org.br/noticias).
A situação é muito mais triste e grave do que se pode
imaginar; pois, envolve o prolongamento da vida após
a morte, o seu destino eterno. Por isso, pesa muito sobre a igreja evangélica a afirmação bíblica: “todo aquele
que invocar o nome do SENHOR será salvo. Como, pois,
invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram falar? E como ouvirão se não

há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam
boas novas!” Romanos 10.13-15. E, assim, lá no sofrido e longínquo sertão, vivem muitas crianças cheias de
energia, brincando, tagarelando, ‘buliçando’, rindo ou
chorando, inquietas; ajudam nas tarefas de casa, cuidando das crianças menores, dos animais domésticos;
os meninos maiores vão trabalhar na roça ou vão para a
escola estudar. O tempo passa, e assim, a roda do ciclo
natural da existência humana, gira sem parar: nascem,
(muitas vezes morrem antes de atingir a idade adulta),
crescem, brincam, trabalham, estudam quando podem,
crescem e morrem.
As crianças do sertão são preciosas para Deus. As
crianças do sertão precisam ouvir sobre o Céu, o maravilhoso lar celestial onde não haverá sofrimento; as
crianças do sertão precisam saber que podem ir para o
Céu e viver eternamente com Deus, por causa da morte
e ressurreição de Cristo; as crianças do sertão têm que
saber que podem tornar-se filhas de Deus pela fé em
Cristo Jesus. As crianças do sertão são crianças que esperam por você!

Extraído da revista “O Evangelista de Crianças”, da APEC, nº
239, de abr-mai-jun/2015 e publicado com a devida autorização.

ESPERANÇA PARA UMA VIDA MELHOR
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Os filhos seguem os pais.
Pedro Rocha (ONCC)

A IGREJA E A PARTICIPAÇÃO AO COMBATE AS DROGAS.

Mesmo antes do nascimento da criança, os pais têm a responsabilidade de proteger seus filhos de todo e qualquer
tipo de drogas. Isso porque a nicotina e álcool caem na
barreira placentária e prejudicam o feto três semanas após
a concepção. Filhos de mães viciadas se viciam mais facilmente.
Através de seu exemplo e boa conduta, mostre para seu
filho desde pequeno, bons valores e princípios como honestidade, justiça, respeito pelos outros e pela lei. Com
crianças é importante o que os pais fazem, e não o que dizem. Pais que bebem e fumam serão maus exemplos para
os filhos.

COISAS QUE SEU FILHO (A) TEM QUE FAZER ANTES DOS 07 ANOS!
1. Brincar,brincar, brincar.
2. Acampar na sala com você.
3. Ter segredos gostosos com o pai e com a mãe,separadamente.
4. Tomar banho de esguicho.
5. Fazer biscoitos, bolo, se sujando e sujando a cozinha
toda com a mamãe e depois comer toda aquela “gororoba”.
6. Colocar um feijão no algodão e curtir o crescimento.
7. Ganhar colinho sempre que sentir vontade de um
carinho especial!
8. Ter uma festa de aniversário legal (isso não tem nada
a ver com gastar dinheiro e, sim, com reunir a família,
comemorar e estar feliz).
No que tange ao jovem, ele precisa saber que as drogas e o
álcool fazem mal ao corpo e são perigosos. Estabeleça regras. Seja específico. Se beber e dirigir, não o entregue a responsabilidade do carro. Mostre-lhe a importância dele para
vocês. Seja consistente e persistente. Seja razoável. Aplique
a punição correta para a falta. O papel fundamental é da
família. O filho aprende pelo exemplo por isso, converse,
elogie, ouça, corrija. Eduque-se para poder educar.

As drogas estão acabando com o futuro brilhante de muita
gente. As autoridades não conseguem frear este mal que tem
destruído famílias, cidades e vidas, e que não destrói apenas
uma faixa etária, pelo contrário, ela não vê faixa etária. Todas
as classes estão sendo atingidas.
Uma parcela enorme de jovens está sendo assolada. Os governos trabalham para combate da droga, mas nada ainda foi
feito de forma eficaz.
Jovens talentosos não estão conseguindo escapar. Muitos deles com carreira brilhante estão sendo destruídos; cantores,
atores, pobres, ricos estão sendo vitimas desta ação destruidora. O crack e outras diversas drogas têm tido o poder de
destruir sonhos, carreiras, famílias.
Os usuários estão aumentando de forma assustadora independente da idade. A droga tem destruído física e emocionalmente a vida de muitas pessoas. Estamos vivendo um dos
maiores problemas de saúde.
Há muitos males
em nossa sociedade, COMO IDENTIFICAR SE SEU FILHO ESTÁ
mas este tem sido
USANDO DROGAS?
o mal do século. O • Mudança brusca de comportamento.
viciado sofre, os parentes e a socieda- • Inquietação ou impaciência.
de sofrem. Os pais • Agressividade.
precisam urgente- • Isolamento familiar
mente serem não • Olhos vermelhos e irritados.
só genitores, mas
• Queda de aproveitamento escolar
amigos de seus fiou desistência dos estudos.
lhos, conselheiros.
Ao longo dos anos • Desaparecimento de objetos, dinheiro,
o crack, a cocaína e etc.
outras drogas têm • Más companhias.
se alastrado como • Guardar drogas para um “AMIGO”.
um câncer que destrói tudo. As pessoas que moram nas ruas têm sido o alvo
deste mal. São números que crescem a cada dia.
Os governos precisam cada dia mais se empenhar por esta
causa, confrontar de todas as formas e de todas as maneiras.
Esse é um combate diário. Não podemos cruzar os braços
quando vidas estão se perdendo e saindo do seio de sua família. A igreja tem tido um grande papel neste combate, sem a
ajuda de governos, ela tem se apresentado participante nesse
combate.
Hoje muitas denominações possuem centros de recuperação
para dependentes químicos. Há pastores envolvidos, obreiros e muitos voluntários para a libertação dessas pessoas. A
Igreja tem trabalhado para a recuperação física, emocional e
espiritual. Ela não recebe nem um aplauso por esse trabalho,
mas cumpre sua missão de cuidar do ser humano em todos
os níveis da vida.
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A ONCC A SERVIÇO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
Capelão Jared dos Santos

A igreja precisa continuar participando desta guerra que está
presente todos os dias. Com seu trabalho diário muitas vidas
poderão ter sua historia de vida mudada. A igreja não está só
ouvindo este grito que tem ecoado, ela tem agido para ajudar. A sociedade de hoje é muito individualista, a tecnologia
trouxe conforto, mas não, mudança interior para as pessoas.
A sociedade continua carente de amor. Muitos vivem nas
cracolândias espalhadas no Brasil. E infelizmente têm chegado ao sertão de forma avassaladora. Precisamos nos envolver pois o problema está bem ao nosso lado. Envolva-se pois
muitos não possuem expectativa de vida e não tem forças
para sair de onde estão.

SE VOCÊ DESCOBRIR QUE SEU FILHO, ESTÁ USANDO DROGAS,
O QUE FAZER?
• Pense que você não é a única pessoa a passar por isso,
mantenha a calma, raciocine que o problema está presente, não adianta se desesperar.
• Conscientize-se que não existe poções mágicas.
• Não se culpe, nem procure o culpado.
• Use sempre a maior arma que você possui, que é o diálogo, juntamente com a compreensão, amor e carinho,
use-os com autoridade sem pecar no autoritarismo.
• Conscientize-se que seu filho(a) é um doente e está
necessitando de um tratamento e que se não o fizer
poderá trazer sérios problemas futuros.
• Após uma longa conversa, procure um profissional
qualificado para que ele possa ser tratado.
Essa não é uma luta fácil nem rápida de se vencer. As autoridades e a igreja precisam perseverar no combate. Não estamos
falando só do combate através do investimento, mas também
através do amor, cuidado, carinho. É impressionante, mas há
usuários de oito anos de idade, ou seja, crianças. E os pais
dessas crianças, o que estão fazendo para tirá-los das drogas?
Nessa empreitada precisamos de profissionais habilitados.
Nós temos a igreja como agência de Deus aqui na terra para
estar ajudando este tipo de pessoa. A mobilização de todos é
importante para resgatar as vidas que estão presas. Há centros
de recuperação que nem cobram, mas esperam que igrejas
ajudem através de doações. Essa é mais uma tarefa da igreja
aqui na terra para ajudar o próximo.
PEDRO ROCHA

Pastor e Capelão Escolar pela ONCC.
Especialista em prevenção de drogas pelo Governo Federal.

A Ordem Nacional de Capelania Cristã – ONCC é uma
entidade que nasceu com o foco específico de reunir os
capelães das diversas especialidades para juntos crescermos com a troca de informações e experiências.
Somos um grupo de pessoas “reconhecidamente qualificados para prestação de serviços como Capelães e Auxiliares em Capelania em entidades civis e militares de
internação coletiva ou não, de duração indeterminada,
com número ilimitado de membros associados, sem distinção de raça, sexo, cor, ideologia política ou filosófica”
(Estatuto da ONCC disponível no site www.oncc.org.br).
Hoje, existe uma multiplicidade de áreas disponíveis para
a atuação do Capelão, Auxiliares e Agentes em Capelania,
veja algumas ideias: Hospitalar, Militar, Carcerária (ou prisional), Escolar, Sistêmica, Familiar, Empresarial, Funerária (para ofícios fúnebres), Policial, Infantil, Terceira Idade,
Deficientes Físicos, Esportiva, entre outras. Tudo isso é
muito importante, mas, acredito existir um grande campo
de trabalho para as pessoas envolvidas com capelania, fora
da instituição onde os Capelães atuam.
Há algum tempo atrás um amigo pastor iniciou a evangelização de duas famílias. Após algum tempo, uma dessas famílias retornou para sua cidade de origem e todo o
trabalho foi interrompido. Vejo aqui a grande importância da ONCC: manter um cadastro de capelães e suas
diversas especialidades, para que em casos como estes o
trabalho não seja interrompido e as pessoas continuem
recebendo o alimento necessário ao seu crescimento espiritual. Essa ideia se encaixa na escola. Muitas famílias
serão alcançadas quando professores e capelães forem
além da sala de aula. Deixo aqui uma sugestão: baixe e
assista ao filme “ALÉM DA SALA DE AULA”. Observe o tamanho da transformação!
A Santa Casa de Mogi Mirim está trabalhando com esta
ideia na gestão de humanização. Estamos começando a
sair das “paredes” do hospital para alcançar as pessoas em
suas casas levando o tratamento médico, além de amor,
carinho, analisar suas necessidades básicas procurando
supri-las e vamos levar também a palavra de Deus. O
grupo de capelania é composto hoje, por mais de 40 agentes em capelania engajados no crescimento espiritual das
pessoas. Esperamos para muito breve que nossos agentes
se envolvam também no atendimento domiciliar.
Este deve ser o grande foco da ONCC: abrir as portas
para servir a comunidade brasileira, e, quem sabe internacional.
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Socorro: alguém segure essa criança!?
Ismênia Noleto
Cadeiras de castigo, palmadas, diálogos, afi- Quem nunca viu essas típicas cenas provavelmente, um
dia as verá. E talvez você se pergunte: Por que isso aconnal, qual a maneira certa de disciplinar?
Cena 1: Em uma renomada clínica médica, um garotinho
de quatro anos pulava, gritava, corria pra lá e pra cá, subia e
descia das escadas, mexia nos telefones das recepcionistas,
fazia caretas para os pacientes, enquanto a mãe do menino
caía em desespero e berrava em tom de ameaça: “João Pedro vem já aqui seu moleque!! Ah, se eu te pego. Você vai
ver quando chegar em casa”. Mesmo com as ameaças da
mãe, o menino continuava a “aprontar” e pouca atenção
dava pra mãe, que tentava com muito esforço, segurar a
criança na cadeira da clínica. Enquanto isso, duas mulheres que viam aquela cena comentavam entre si: “A culpa
disso é da mãe que não dá uma boa educação ao filho”, a
outra dizia: “Hoje em dia essas crianças estão todas assim.
Não sei o que acontece. No meu tempo os meninos eram
todos quietinhos”. E o tempo passava e nada do João Pedro se “consertar”. Só parou quando a mãe já cansada de
correr pra lá e pra cá, pegou a sandália e alí mesmo, na
frente de todos, deu uma surra “daquelas” no garotinho
que se esgoelava.

Cena 2: Num shopping grande e bem movimentado uma
garotinha de três anos chorava e gritava alto porque os
pais não deram um brinquedo que ela queria. A frustração da garotinha foi tamanha que ela se jogava no chão
e gritava chamando a atenção de todos. Os pais da menina, envergonhados, tentavam controlar, em vão, a situação. No fim, para acabar com o constrangimento geral,
cederam aos choros insistentes da criança e lhe deram o
brinquedo.

tece? É realmente falta de umas boas palmadas? É falta
de castigo? A culpa é dos pais? E dentre essas indagações, vários pontos de interrogação aparecem na nossa
mente. Buscamos respostas para esses questionamentos.
Na maioria das vezes, não obtém-se a resposta correta.
Psicólogos ressaltam a importância do diálogo, da compreensão, do carinho e acirram o debate entre pais e especialistas e divergem opiniões de que a famosa palmadinha
não é bem vinda.
“Ensinamos as crianças muito mais com as nossas atitudes do que com palavras ou palmadas. É preciso explicar
e estabelecer regras que sejam cobradas diariamente. Os
pais têm a responsabilidade de ensinar o que é certo e
errado para os filhos. Infelizmente, muitos pais não sabem o que é certo e errado nem para eles. Hoje em dia, os
pais não têm mais tempo para sentar com as crianças. No
entanto, é muito mais construtivo explicar para que servem as facas, os garfos, a tomada, por que não se bate no
irmão, do que sair agredindo. Isso tudo leva tempo, mas
tem resultado”, disse a psicóloga Luciana Maria, autora
do livro “É possível educar sem bater”, em entrevista para
o site UOL.

A psicóloga aponta alguns problemas relacionados às
palmadas às agressões físicas. Segundo a especialista, a
criança desenvolve raiva ou vergonha dos pais, a relação
dos pais e filhos se distancia, criança pensa que como já
apanhou pode aprontar de novo, tapinhas nas mãos de
crianças muito pequenas pode gerar danos no desenvolvimento físico delas, a criança pode se tornar um adulto agressivo e reproduzir o modelo violento com filhos e
mulher, pais que usam a agressão tendem a formar filhos
menos críticos, castigos corporais ameaçam o bem estar
físico das crianças, podem adotar a violência na resolução
de problemas, no momento da raiva pais podem perder o
controle e a palmada acaba virando uma pancada, acontecendo tragédias, problemas com depressão, ansiedade,
sentimentos de desespero, infelicidade, baixa autoestima,
comportamentos antissociais e tendência ao uso e abuso
de drogas na adolescência
No entanto, a Palavra de Deus, em Provérbios ensina a
forma correta de disciplinar os filhos: “Os pais têm a responsabilidade, dada por Deus, de ensinar seus filhos no
caminho em que devem andar (Provérbios 22:6).” Deus
menciona a disciplina física como forma de castigar
6

os filhos: “A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a
vara da disciplina a afastará dela” (Provérbios 22:15).

A disciplina deve começar quando a criança é ainda pequena. É bem cedo que os pais poderão colocar limites e
ensinar o que é certo e errado. Infelizmente, muitos pais
fracassam em impor limites quando o filho já está jovem,
fase em que é ainda mais difícil castigar. A Escritura declara: “Castiga a teu filho, enquanto há esperança, mas não te
excedas a ponto de matá-lo” (Provérbios 19:18).
Há quem afirme que o castigo físico é degradante, mas a
Bíblia fala exatamente o oposto: “O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo, o disciplina” (Provérbios
13:24).Disciplinar o filho não é algo prazeroso. Educar dá
trabalho. O livro de Provérbios ensina o valor do castigo
físico. Uma criança entregue a si mesma trará vergonha
a seus pais, pois o seu comportamento indisciplinado os
desabonará por falharem em aplicar a devida disciplina
(Provérbios 29:15). Semelhante falta de respeito dos filhos pelos pais também fará com que eles experimentem
vergonha e desonra (Provérbios 19:26).

Bill Moore reforça a importância da disciplina: “Disciplinar fielmente (treinar, educar, corrigir) o seu filho de
maneira agradável ao Senhor é uma expressão de amor
bíblico. É também um passo de obediência de sua parte,
proporcionando direção de Deus ao seu filho”.

O pastor destaca que para os pais a aplicação da disciplina
proporciona um método pelo qual se pode expressar uma
preocupação amorosa com a restauração do filho, a disciO filho que se torna “insensato” em vez de “sábio” trará plina demonstra amor ao Senhor e o desejo de agradá-lo,
“tristeza para o pai e amargura para sua mãe” (Provérbios a despeito de conveniências pessoais ou de sentimentos,
17:25). Por outro lado, um filho sábio, fruto de disciplina a correção trará descanso ao verem seus filhos no futuro
e educação eficazes, alegrará seus pais (Provérbios 15:20). devidamente treinados e educados para a vida. Esses beOs pais desta criança experimentarão, a tempo, “descanso” nefícios não são apenas para os pais, mas sobretudo para
e “delícias” ao ver os efeitos da disciplina aplicada na tenra os filhos. “A disciplina para os filhos produz fruto pacífico
idade operando na idade adulta (Provérbios 29:17).
de justiça, conduz à santidade, remove a estultícia do co“Muitas das filosofias do homem para criar os filhos sur- ração, conduz à prudência e ao entendimento e conduz ao
giram de experiências individuais. Além do mais, na área respeito pelos pais”.
de criação de filhos, mesmo os crentes com frequência E finaliza: “Deus estabeleceu padrões específicos e claros
tem procurado conselhos que não vêm de Deus, ou então, nas Escrituras. Vivendo de acordo com estes padrões, você
o bom senso em vez de recorrerem à autoridade das Es- e os demais membros de sua família serão abençoados
crituras e ao seu padrão plenamente suficiente”, afirmou o pelo Senhor. Por outro lado, aqueles que os negligenciapastor americano Bill Moore.
rem receberão o julgamento de Deus e serão disciplinados
E complementa: “Como pais, vocês podem educar com para a correção”.
segurança os seus filhos de acordo com a Palavra de Deus.
Enquanto estiverem criando os seus filhos lembrem-se de
que eles não lhes pertencem, mas são um presente do Senhor entregue a vocês”.

Psicóloga fala como agir com as costumeiras birras infantis.
Confira entrevista com a psicóloga Ana Cristina Lohmann.
1. Muito se tem falado hoje em dia em crianças superativas, birrentas e teimosas. Pais se mostram preocupados e
muitas vezes, se encontram desorientados em como agir.
Essa fase é normal e comum e faz parte do desenvolvimento infantil? O que explica esse comportamento?
O período que vai dos 2 aos 3 anos de idade é o que
chamamos de adolescência infantil. Nessa fase as crianças buscam testar seus limites e explorar o papel que lhes
cabe dentro da família, na maioria das vezes fazem isso
através de atitudes consideradas inadequadas para os
adultos e até, muitas vezes, constrangedoras. Mas precisamos lembrar que crianças nessa idade não são boas com
a expressão oral e por isso fazem uso de tais comportamentos conhecidos birras. Nesse momento é de extrema
importância que os pais esclareçam as regras da casa e o
comportamento que esperam de seus filhos, assim como
devem zelar para que os mesmos sejam cumpridos, sem
ceder a teimosia e as birras.
2. Quais os transtornos comportamentais mais frequentes em crianças e adolescentes? Por que isso acontece?
Existem diversos transtornos comportamentais que acometem crianças e adolescentes. Na infância, os mais frequentes são transtornos como o TDAH (Transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade), transtorno depressivo
infantil e transtornos de ansiedade. Os mesmo também
estão presentes na adolescência e podem complicar quando associados ao uso de drogas. As causas são variadas,
podendo estar em motivos genéticos/hereditários, bem
como, associados a causas sócio familiares.
3. É muito frequente vermos em shoppings ou supermercados crianças fazendo birras, chorando, caindo no
chão, esperneando porque a mãe não deu o que elas quiseram. Isso constrange os pais e motiva comentários entre os que observam a cena. Em casos como esse, como a
família deve proceder para atenuar a situação?
Os pais nunca devem ceder as birras dos filhos. Numa
situação como essa, os pais devem abaixar na altura da
criança e, falando com firmeza, explicar para a criança
o motivo de não poder fazer o que ela pede, o comportamento que se espera dela e, por fim, pode-se oferecer
uma outra opção. Se ainda assim a criança seguir fazendo
birra, suspenda o passeio e volte para casa, mostrando à
criança que seus atos também levam a consequências.
4. Que tipo de punição é mais eficaz para combater comportamentos desagradáveis em crianças?
O ideal seria prevenir o aparecimento desse comportamento desde cedo, de forma que os pais não reforçassem
qualquer resposta (ação) que tenha essa função. Quando

o comportamento de birra já está instalado, o ideal é dizer
“não” e manter-se firme nessa resposta, visando a extinção
do comportamento.
5. A Super Nani tem uma forma de punição baseada no
“cantinho da disciplina” e no diálogo. Alguns pais não
apoiam seu método de disciplina, mas no transcorrer do
programa, há uma mudança significativa das crianças. A
senhora acha que realmente esse método funciona?
Funciona sim, no entanto é necessário que sempre seja
aplicado corretamente para não confundir a criança, respeitando o tempo recomendado da disciplina para cada
idade (1 minuto por idade). Não funciona quando os pais
utilizam diferentes métodos disciplinares.
6. Como psicóloga, quais as queixas mais comuns de
crianças e adolescentes com relação aos pais? Como resolver e amenizar esses problemas?
Como psicóloga, trabalho em uma escola grande que
abrange crianças de maternal a adolescentes prestes a ingressar na vida universitária. De modo geral, as principais
queixas estão centradas na ausência dos pais na vida cotidiana desses sujeitos. Queixam-se que os pais trabalham
demais, que nunca tem tempo para eles. Outra queixa comum está na falha de comunicação, demonstrando que
não existe o menor esforço para estabelecer o diálogo saudável dentro de casa. Fica, assim, o alerta para os pais, de
que priorizem o tempo com seus filhos. Mesmo quando
os pais necessitam trabalhar o dia inteiro, que façam do
pouco tempo que tem em casa um tempo de qualidade
com sua família.
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A Janela 4-14
Beat Roggensinger

A nova geração, conhecida como a “geração tablet”, está se
perdendo ao meio da falta de respeito, educação e amor pelos
pais e pela sociedade. Estamos prestes de perder essa geração
para o mundo e para a tecnologia. A família que deveria ser
o alicerce dessas crianças, muitas vezes, se faz inoperante da
vida destas. Em busca de atenção e amor que não encontram
em casa, muitas crianças e adolescentes recorrem a bate papos no facebook e whatsapp. Nas piores das circunstâncias,
encontra nas drogas e na prostituição uma forma de atenção
e prazer, algo que nem sempre a família proporciona. Os pais
que deveriam ser presentes na vida dessas crianças e adolescentes na maioria das vezes, possuem outras prioridades, ou
seja, educar os filhos “não é algo tão importante assim” e por
isso, acabam entregando a educação de seus filhos a outras
pessoas.

Isso trará sérias consequências para a família. Filhos precisam de amor, carinho, atenção e diálogo. Filhos não querem
e não precisam ser comprados com celular de última geração,
tablets e brinquedos. O que pode-se constatar com isso é
que:
1) Perde-se cada vez mais o respeito dos adultos e até mesmo dos próprios pais. A falta de respeito já tem enormes
efeitos destrutivos.
2) Compromisso parece cada vez mais uma palavra de outro
planeta. Os próprios pais são os melhores professores para
ensinar isso às suas crianças. A atitude narcisistas e hedonista cada vez mais se faz presente na vida das pessoas.
3) A busca de bênção, de prosperidade e de cumprir os seus
desejos e sonhos está no centro da vida. O egoísmo domina
o nosso pensar, ser e fazer. E tudo indica que as escolas, e
logo mais a sociedade vai sucumbir por esse caminho.
Tudo isso também está presente no Sertão. Os pais, as escolas e igrejas não estão preparadas para enfrentar esta nova
realidade. A questão é: o que a igreja pode fazer de relevante
para cessar a autodestruição da sociedade? Somos apenas religiosos em ir à igreja para cantarmos, reunirmos com irmãos
e estudarmos a Palavra, ou procuramos cumprir a missão de
sermos sal e luz neste mundo podre e escuro?

AÇÕES RELEVANTE DA PRÓSERTÃO

Capelania Escolar
No ano de 2014 foram realizadas dois treinamentos em
Capelania Escolar com ONCC. Para este ano (2015) será
planejado mais um treinamento em capelania hospitalar. A
ideia é que as igrejas apoiem as escolas (diretores, professores) e ofereçam aconselhamento e apoio aos alunos e pais,
como também, aos professores.

Educação para a Vida – Atuação Voluntária
A PróSERTÃO conseguiu uma parceria com a ONG
“Atuação Voluntária”. No início deste ano iniciamos o projeto piloto em cinco igrejas com uma escola de contra turno.
O objetivo é apoiar os pais e escolas no sentido de educar os
filhos baseados em princípios bíblicos. É uma excelente ferramenta para a igreja se tornar relevante na sua comunidade.
Em contrapartida, a igreja ganha confiança, contatos e pode
levar o evangelho para os lares das crianças.
Educação para a Vida é um novo projeto no Sertão que já
atua no sul/sudeste, além de Guiné Bissau e Angola. Para
edificar e treinar esses professores a PróSERTÃO realiza
anualmente um Fórum no Rancho da Lua. Para o evento
também são convidados professores da rede pública e privada.
Congresso 4-14
Anualmente a PróSERTÃO oferece um congresso no Rancho da Lua para treinar, edificar e equipar os obreiros que trabalham com esta faixa etária na sua igreja. O evento hoje já é
bem conhecido e tem participantes de vários estados. Durante
o ano oferecemos nas igrejas e cidades do interior treinamento
para estes obreiros, muitas vezes em parceria com a APEC.
Estamos convictos que vale apena investir na nova geração, e consequentemente nas gerações vindouras, portanto precisamos “ter um olho” nela. Cremos que Deus
colocou a sua Igreja neste mundo para ser o diferencial e
contribuir com ações relevantes para parar esse processo
destrutivo.
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Jovens seminaristas descrevem experiência de estágio no sertão.
Seminaristas do Seminário Palavra da Vida realizam estágio no sertão.
A PróSERTÃO em parceria com IMPV (Palavra da Vida de
Benevides-PA) oferece anualmente para os jovens seminaristas, um estágio de duas semanas em igrejas parceiras na zona
rural para que experimentem e conheçam mais do sertão, bem
como sua cultura. Esse ano, foi a vez dos jovens Evelyn, de São
Paulo; Silas, do Rio Grande do Sul; Vitória, do Maranhão –
seminaristas do segundo ano no seminário IMPV.
Durante estágio eles tiveram a oportunidade de conhecer alguns povoados do município de Sento Sé, na Bahia, entre eles
o povoado Retiro de Cima, Lagoa Fechada, Junco e Piri. “O
que sentimos como equipe com as pessoas que tivemos contato foi a recepção doadora de cada um. Percebemos que as
pessoas são carentes de alguém que se interesse por elas, sendo
assim, os crentes e não crentes tinham prazer em nos receber
e nos ouvir falando do Evangelho”, disseram os seminaristas.
Outro povoado que refletiu muito bem a receptividade e
hospitalidade daquele povo foi o de Lagoa Fechada. “Este
povoado é o anseio de um início de trabalho. No momento
o Pr. Vanderley e alguns irmãos fazem um trabalho de evangelização uma vez ao mês; já existe um casal convertido, é
possível perceber que eles querem alguém morando perto
deles para ensinar sobre a Bíblia. A simplicidade e carinho
demostrado do Sr. Luizinho e Dona Zita, (casal convertido)
foram extremamente cativantes, e o amor deles por nós fez
que nos sentíssemos parte da sua família”.
No entanto, segundo os seminaristas, o analfabetismo ainda
é um agravante na localidade, tanto dos idosos, quanto dos
jovens. “Neste povoado nos chamou a atenção da presença
do analfabetismo tanto quanto dos mais velhos quanto dos
novos, sendo assim fizemos o livro sem palavras e transmitimos a mensagem. Entregamos as pulseiras com as cores da
história para os presentes. Percebemos que todos gostaram
do presente, e vimos vários adultos atando as pulseiras na
medida em que entregávamos”.
No povoado Junco, o carinho e simplicidade do missionário
locas pelas pessoas foi o que mais chamou a atenção. “Nos
impressionamos com a paixão que obreiro tem por aqueles

povoados, nos cincos dias juntos com ele, vimos a sua disposição em estar compartilhando do Evangelho de Cristo. Ver a
simplicidade e a dedicação em meio à escassez foi um exemplo de que é Deus quem dá alegria e dedicação no ministério”.

Em Piri, o agir de Deus foi tremendo, especialmente com
relação às crianças. “Quando estávamos nas escolas, pregando o evangelho, as crianças estavam muito agitadas, mas na
medida em que explanávamos a palavra de Deus elas foram
aos pouco se acalmando e assim vimos Deus do nosso lado.
No final as professoras nos relataram o quão importante foi
esse tempo com as crianças, pois até então não haviam conseguido a atenção delas, no final nos pediram que voltássemos para ensinar a Bíblia para seus alunos”.
Os jovens concluíram o estágio na certeza de que além de
conhecer os costumes e cultura do povo local, levariam para
casa também uma grande bagagem de amor, carinho e dedicação de um povo tão simples, mas hospitaleiro, característica única dos sertanejos nordestinos. “O que podemos concluir deste estágio é que Deus nos ensinou a amar pessoas,
sendo amados por elas”.
Confiram o relato completo pelo link ou QR Code:
http://goo.gl/HIY3lK

Educação – o fundamento de uma vida digna.
Ursula K. Roggensinger

Experiências de uma missionária.
Nos primeiros anos em que cheguei no Brasil, tive a oportunidade de dar aula de inglês. A experiência foi muito
boa e nos abriu os olhos para a situação da educação no
Nordeste. Sonhávamos em ter salas de aula sempre cheias
de alunos interessados, mas como conseguir isso? Muitas
das crianças e adolescentes das nossas igrejas não sabem
ler ou não têm uma exata compreensão do que estão lendo. Baseado nisso, me pergunto: Como eles crescerão na
vida espiritual?

so colégio e hoje tem uma vida e famílias estruturadas.
Ela hoje também é membro de uma igreja evangélica, em
Brasília e os pais, em Colônia do Gurguéia.
A escola era, e ainda é, a única escola particular nesse lugar. Os alunos recebem uma educação baseada na fé cristã. O alvo é que nenhum aluno saia do primeiro ano sem
saber ler. Com uma cartilha simples e bem estruturada os
alunos são alfabetizados. Com projetos de leitura contínuo eles vão se interessar mais pelo assunto da leitura e se
aperfeiçoar cada dia mais.
Saindo de Colônia continuei com o desejo de ajudar as
crianças na educação escolar. Surgiu a oportunidade conhecer o projeto dos PEPEs (=Projeto Evangélico Pré-Escola). Implantamos e coordenamos várias PEPEs no
Piauí. Por diferentes razões, após um ano, todos fecharam
as suas portas, mas sentimos a urgência e necessidade de
ajudar as crianças a ler melhor.
Abrimos na nossa igreja um local um trabalho de reforço
escolar e notamos mais uma vez a situação precária da
escolaridade dos alunos. Com o projeto “Educação para
Vida” estamos tentando ajudar a comunidade local.

Há vinte anos atrás, iniciamos nosso projeto educacional
na cidade de Colônia do Gurguéia/PI em um colégio
evangélico. O objetivo era justamente melhorar e aperfeiçoar a educação para as crianças do interior. Através
de bolsas, conseguimos ajudar as famílias carentes. Um
exemplo desse projeto foi Rosana que estudou em nos-

No mês de férias, julho, a Secretaria de Educação entrou
em contato conosco e nos pediu ajuda no acompanhamento dos professores na área da matemática. Estamos
ansiosos para ver o que vai surgir dessa nova porta aberta.

Ursula K. Roggensinger,
Missionária e Pedagoga.
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